Ficha Técnica

Sapato de Soldador (Shiatsu S1)
Marca: COFRA
Modelo: Shiatsu S1

Descrição Produto:
Sapato de protecção para soldador, com palmilha e biqueira de alto conforto, forrado a tecido absorvente, 100 % lavável.
Sola em poliuretano e adornos . Confortável com efeito de absorção de choque. Este produto apresenta a marca CE. Foi
fabricado em conformidade com as exigências técnicas da Directiva Europeia CEE nº 89/686 e subsequentes modificações,
assim como as normas EN345-1 para os equipamentos de protecção individual (EPI).

Aplicações:


Metalomecânicas em geral;



Empresas de construção soldada;



Empresas / soldadura de Reparação & Manutenção;

Características Técnicas:


Tamanhos : 36– 47



Sola : PU Dupla Densidade Formula Soft



Palmilha : Não Metálica - SoftSquare Máx. Conforto



Forro : SANY-DRY ® Respirável, anti-bacteriano, anti-abrasão



Classes de trabalho EN345-1



Altura máxima interior : 14 mm (nº 42)

Outros dados:

Rua Delfim Ferreira, 525
4100-201 Porto - Portugal
Tel. +351 22 532 37 30
Fax. +351 22 532 37 39
paljor@paljor.pt
www.paljor.pt
PAL.027.01

Para encomendar :

Código :

Sapato COFRA Shiatsu S1 nº40

8921860PRT

Sapato COFRA Shiatsu S1 nº41

8921861PRT

Sapato COFRA Shiatsu S1 nº42

8921862PRT

Entrar em contacto para outros tamanhos
Precauções e conservação calçado :
Consegue-se uma maior duração do calçado de segurança realizando uma limpeza depois de cada utialização, e adoptando as seguinte s precauções básicas como secar o calçado em
áreas ventiladas, mas longe das fontes de calor , retirar as substâncias aderidas com uma escova ou um pano seco, regularmente tratar o couro com produtos apropriados, tais como
cremes à base de gordura, cera ou silicone, evitar produtos químicos agressivos, tais como apropriados, tais como cremes à base de gordura, cera ou silicone, evitar produtos químicos
agressivos, tais como, gasolina, ácidos, solventes, os quais podem afectar a qualidade, duraçãoe segurança do EPI
IMPORTANTE : A marca com patente registada, reserva o direito de alterar as características técnicas do produto sem qualquer aviso prévio.

