
Взуття професійного призначення – інструкція з використання 

Захисне взуття для професійного використання відповідає стандартам EN ISO 20345, ДСТУ EN ISO 20345:2009. 

Це взуття відповідає директиві 89/686 ЕЕС 

Рекомендоване використання:загальне виробниче середовище, будівництво, сільське та складське господарство. Роботодавець користувача несе відповідальність за відповідність 

взуття, що використовується, типу та рівню небезпеки на робочому місці а також оточуючим умовам. 

Маркування: На кожній півпарі  зазначена наступна інформація: артикул, ідентифікація виробника, знак відповідності ЕС, знак національної відповідності, номер стандарту та рік 

його редакції,рівень захисту в відповідності з EN ISO 20345:2011 (наприклад S1 SRC), місяць та рік виробництва та розмір (наприклад 12/14 42). 

Взуття відповідає всім базовим та деяким додатковим вимогам згідно з таблицями: 

 EN ISO 20345 

S1 S2 S3 

Базові вимоги, захисний підносок на 200 Дж + + + 

Антистатичність + + + 

Захист щиколотки + + + 

Поглинання енергії удару в області п’ятки + + + 

Водозахисний верх взуття - + + 

Антипрокольна устілка - - + 

Тривкість до контакту з маслами та нафтопродуктами + + + 

 

Взуття відповідає додатковим вимогам EN ISO 20345 

Символ  

Р Антипрокольна устілка 

 

Взуття має захист від ковзання згідно з EN ISO 20345+A1:2011 

Символ Захист від ковзання 

SRA На керамічній поверхні, вкритій миючим засобом 

SRB На металічній поверхні, вкритій гліцерином 

SRC На обох поверхнях (SRA+SRB) 

 

Використання та обслуговування: В конструкцію цього взуття входять жорсткі частини. Дуже важливо підібрати правильній розмір взуття, найкраще за допомогою примірки. 

Взуття необхідно носити з правильно зав’язаними шнурками. Взуття необхідно регулярно чистити за допомогою відповідних засобів. Після використання взуття треба просушити 

при кімнатній температурі в гарно провітрюваному приміщенні на відстані не менше ніж 0,5 м. від опалювальних приладів. Перевіряйте стан взуття перед кожним використанням 

(функціональність шнурків, розриви по швам, зношеність устілки, розрізи або забруднення). Вибирайте модель взуття відповідно до ризиків на робочому місці. Взуття треба 

зберігати в оригінальній упаковці в сухих умовах подалі від джерел тепла, інфрачервоного випромінювання та сонячних променів.  

Застереження: Це взуття не розроблене для захисту від хімікатів. Незважаючи не те, що підошва стійка до впливу розбавлених кислот та мастил, вона не розроблена для захисту 

ноги від цих хімікатів. Розчинники, агресивні хімічні рідини та концентровані кислоти пошкодять взуття. Не піддавайте взуття дії хімікатів. 

Примітки: Не рекомендовано зберігати взуття довше трьох років. Зберігайте взуття в оригінальній упаковці в сухих умовах поділі від джерел тепла, інфрачервоного 

випромінювання та сонячних променів. Зберігання, відмінне від зазначених умов, може зменшити строк придатності взуття. Загальний термін використання залежить від умов, в 

яких використовується взуття. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті неправильного використання продукту.  

Антистатичне взуття. Антистатичне взуття призначене для зниження електростатичних зарядів, за допомогою відведення електричних зарядів, щоб протистояти ризику пожеж, 

викликаних контактом іскри з вогненебезпечними сумішами або випарами. Також його слід використовувати якщо є небезпека ураження електричним струмом від електричних 

приладів або електропровідних частин. Слід мати на увазі, що антистатичне взуття не гарантує адекватного захисту від ураження електричним струмом. Якщо неможливо цілком 

усунути потенційний  ризик від ураження електричним струмом, необхідно вжити додаткові превентивні міри. Такі міри та випробування описані нижче та повинні бути 

стандартною частиною програми з техніки безпеки робочого місця. Досвід показав що, для антистатичних властивостей, шлях відпливу розряду через взуття повинен мати опір 

менше ніж 1000 МОм на протязі всього терміну експлуатації. Нове взуття повинно мати мінімальний опір 100 кОм для того, щоб гарантувати деякий обмежений захист від 

ураження електричним струмом при напрузі 250 В. Користувач повинен знати, що взуття забезпечує недостатній захист та необхідно приймати додаткові заходи. Електричний опір 

цього типу взуття може змінюватись через деформації, забруднення або вологість. Взуття не виконує свої захисні властивості в умовах підвищеної вологості. Тому необхідно 

гарантувати, що антистатичне взуття здатне до функції розсіювання зарядів, а також забезпечує деякий захист протягом терміну експлуатації. Користувачу рекомендовано 

регулярно проводити внутрішні випробування на електричний опір. Взуття класу 1 може поглинати вологу, якщо його довго використовують у сирих та вологих умовах, і може 

стати електропровідне. Якщо взуття експлуатують в умовах, де підошву забруднюють – користувач зобов’язаний перевіряти електричні властивості перед входом в небезпечну зону. 

Антистатичне взуття експлуатують в умовах, де опір поверхні повинен бути таким, щоб взуття зберігало свої захисні властивості. Не можна використовувати не ізолювальні вставки 

між внутрішньою частиною підошви та ногою користувача, крім звичайного панчішно–шкарпеткового виробу. Якщо вставку розміщено між внутрішньою частиною підошви і 

ногою, необхідно перевірити електричні властивості взуття з новою вставкою. 

Вкладна устілка: Якщо антистатичне взуття обладнане устілкою, це означає що захисні та ергономічні властивості стосуються взуття разом з устілкою. Тоді необхідно 

використовувати взуття лише з устілкою! Вкладну устілку можна замінювати лише на таку саму, яка постачається оригінальним виробником взуття. Якщо взуття постачається без 

вкладної устілки, його треба використовувати без устілки. В такому випадку використання вкладної устілки може погіршити рівень захисту, що забезпечується взуттям. 
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