
 

     
 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

 

Bocanci de protecție cu bombeu compozit și lamelă antiperforație non-metalică STRONG S3 SRC 

Încălțăminte de protecție de siguranță conform Standard: EN ISO 20345:2011. 

Încălțămintea este proiectată astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele 

esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.  

Aplicații și industrii: construcții interioare, logistică, lucrări de întreținere, uz general. Angajatorul sau utilizatorul 

este responsabil pentru folosirea echipamentului individual de protecție în conformitate cu tipul și nivelul de risc de 

la locul de muncă și mediul înconjurător. 

Domeniu de utilizare: protecția părții anterioare a piciorului împotriva lovirii (șocuri mecanice de 200J) și strivirii 

(forță de comprimare statică de 15kN), protecția membrelor inferioare împotriva înțepării prin talpă (forța de 

perforație 1100N), a agresiunilor mecanice superficiale minore (abraziune, agățare), protecția călcâiului împotriva 

șocurilor mecanice (proprietăți de absorbție a energiei în toc minim 20J), proprietăți antistatice și talpă exterioară cu 

profil, rezistentă la hidrocarburi - la activități de manipulare de obiecte grele cu pericol de cădere sau rostogolire, la 

deplasări pe suprafețe denivelate sau acoperite cu straturi superficiale de apă). 

Instrucțiuni și întreținere: încălțămintea conține părți rigide. Este important să alegem mărimea potrivită, de 

preferat cu un test practic, trebuie purtată cu șireturi fixate corespunzător. Curățați în mod regulat și uscați la 

temperatura camerei. Verificați starea lor înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați încălțămintea deteriorată. Alegeți 

modelul corect în funcție de locul de muncă. Trebuie depozitate în ambalajul lor original, în locuri uscate și nu prea 

călduroase. Producătorul își declină responsabilitatea pentru orice daune consecințe care pot rezulta din utilizarea 

necorespunzătoare a încălțămintei. Când alegeți încălțămintea este foarte important să selectați modelul și mărimea 

corespunzătoare nevoilor dvs. specific de protecție. Responsabilitatea pentru alegerea modelului în funcție de 

pericol revine angajatorului. încălțămintea îndeplineșe caracteristicile de securitate indicate numai  dacă este corect 

utilizată. Protecția pentru riscurile identificate prin marcaje este valabilă numai pentru  încălțămintea aflată în stare 

bună, nedeteriorată. Înainte de fiecare utilizare verificați dacă încălțămintea este în stare bună o schimbați dacă 

prezintă semne de deteriorare (uzură excesivă a tălpii, cusături desfăcute, talpa dezlipită etc. Înainte de a purta 

încălțămintea, asigurați-vă că funcționează sistemele de închidere, verificați grosimea tălpii și asigurați-vă că 

încălțămintea are toate caracteristicile identificate pe marcaj. 

Atenție:  înainte de utilizare verificați dacă caracteristicile modelului ales corespund cu exigențele specifice 

tipului de activitate. Această încălțăminte nu este concepută pentru protecția împotriva substanțelor chimice. Talpa 

este rezistentă la acizi minerali diuați și ulei diluat, dar nu protejează piciorul împotriva acestor substanțe chimice. 

Solvenții, produsele chimice agresive și acizii concentrați pot deteriora încălțămintea. 

Limite de utilizare: încălțămintea nu este adecvată pentru protecția împotriva riscurilor nemenționate în această 

notă informativă și nemarcate pe produs. 

Notificări: Depozitarea nu se recomandă pe o perioadă mai mare de 2 ani. A se păstra în ambalajul original  în locuri 

uscate, departe de sursele de căldură. Depozitarea necorespunzătoare scurtează durata de viată. TimpuI de utilizare 

depinde de condițiile de lucru. Producătorul nu este răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat de utilizare 

necorespunzătoare. 
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