
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT 

Dit schoeisel is ontwikkeld om verwondingsrisico’s te verkleinen al naar gelang de aangebrachte markeringen 

op het betreffende product. Geen enkel PPE-artikel kan echter volledige bescherming bieden. Daarom is bij de 

uitvoer van risicovolle handelingen te allen tijde voorzichtigheid geboden. 

PRESTATIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN: deze producten zijn getest in overeenstemming met EN ISO 

20345:2011 voor het product aangegeven type bescherming zoals hieronder beschreven. Zorg echter te allen 

tijde dat het schoeisel geschikt is voor het uiteindelijke gebruiksdoel. 

PASVORM EN MAAT: open bevestigingssysteem altijd volledig voordat u het product aan – of uittrekt. Draag 

alleen schoeisel in de juiste maat. Producten die te ruim of te strak zitten, beperken de bewegingsvrijheid en 

bieden geen optimale bescherming. Maten worden op de producten aangegeven. 

IN COMBINATIE: in sommige gevallen kan het voor optimale bescherming nodig zijn om het schoeisel in 

combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals werkbroeken of beenkappen. 

Raadpleeg in dergelijke gevallen uw leverancier voordat u de risicovolle handeling uitvoert om te controleren 

of al uw beschermende producten met elkaar te combineren zijn en zo geschikt zijn voor uw doeleinden. 

OPSLAG EN VERVOER: berg het schoeisel op in een goed geventileerde ruimte zonder extreme temperaturen, 

als het voor langere tijd niet wordt gebruikt. Plaats geen zware of scherpe objecten op of tegen het schoeisel. 

Laat vochtig schoeisel langzaam en natuurlijk drogen uit de buurt van warmtebronnen, voordat u het opbergt. 

Gebruik geschikt, beschermend verpakkingsmateriaal om het schoeisel te vervoeren, bijvoorbeeld de originele 

verpakking. 

HERSTELLEN: als het schoeisel beschadigd raakt, biedt het GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING meer en dient het 

zo snel mogelijk te worden vervangen. Draag bij het uitvoeren van risicovolle handelingen nooit beschadigd 

schoeisel. Neem bij twijfel over de mate van beschadiging contact op met uw leverancier voordat u het 

schoeisel gebruikt. 

REINIGEN: reinig uw schoeisel regelmatig met hoogwaardige reinigingsmiddelen die zijn aanbevolen voor uw 

doeleinden. Gebruik NOOIT corrosieve reinigingsmiddelen. 

WAARSCHUWING: draag het schoeisel nooit zonder sokken. 

INLEGZOLEN: het schoeisel wordt geleverd met losse inlegzolen die zijn gebruikt tijdens de testfase. De 

inlegzolen mogen niet verschuiven wanneer het schoeisel wordt gedragen. Ze mogen alleen worden vervangen 

door vergelijkbare inlegzolen van de oorspronkelijke fabrikant. 

LEVENSDUUR: de exacte levensduur van het product hangt sterk af van hoe en waar het wordt gedragen en 

hoe het product wordt onderhouden. Het is daarom van groot belang dat u het schoeisel voor gebruik grondig 

inspecteert en dat u het vervangt als het slijtage vertoont. U dient extra te letten op slijtage aan de bovenste 

stiksels, het profiel op de zool en de staat van de zoolhechting. 

MARKERINGEN: op het product kunnen volgende markeringen zijn aangebracht: 

EN ISO 20345:2011 SB – Basisveiligheid. Dit schoeisel beschermt de tenen van de drager tegen risico’s bij 

machines, getest met 200 J stootkracht en 15.000 N compressie 

KLASSE I-SCHOEISEL: Bovenzijde van ander materiaal dan alleen rubber of polymeren 

S1 = Basisveiligheid + volledig omsloten hiel + antistatisch + energie absorberende hak + oliebestendige 
buitenzolen 

S2 = Als S1 plus waterafstotende bovenzijde 

S3 = Als S2 plus ondoordringbare zool + antislipzool 

S1P = Als S3 min waterafstotende bovenzijde 

 


