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UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 
 
Okres użytkowania obuwia ochronnego jest bezpośrednio związany z 
warunkami użytkowania i jakością konserwacji. 
 
 
W związku z tym użytkownik musi regularnie sprawdzać jego stan w 
celu zapewnienia dobrej skuteczności. 
 
 
Producent zaleca codziennie zmieniać skarpety i wietrzyć obuwie, o ile 
to możliwe. 
 
Najlepiej stosować dwie pary obuwia na przemian, zwłaszcza w 
przypadku pocenia się.  
 
Nie przekazywać obuwia innym osobom, regularnie czyścić cholewkę  
i podeszwę.  
 
Obuwie należy suszyć zawsze po zmoczeniu i uważając, aby nie 
wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C.  
 
Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, najlepiej w 
kartonowym pudełku.  
 
Zaleca się wyrzucić obuwie, w przypadku zaobserwowania, że 
wypukłości/wyżłobienia na podeszwie zużyły się.  
 
Zaleca się transportować obuwie w torbie lub pojedynczym pudełku. 
 
 



Obuwie zostało zaprojektowane zgodnie z dyrektywą 
89/686/EWG/2016/425 
 
Badanie typu zostało przeprowadzone przez INESCOP, CTCR, CIMAC. 
Wyniki testów technicznych w pełni spełniają wymogi normy  
EN ISO 20344-2011 i są gwarantowane przez odpowiedni certyfikat 
wydany przez INESCOP, nr. identyfikacyjny 0160, CTCR  
nr. Identyfikacyjny 2779, CIMAC nr. Identyfikacyjny 0465. 
 
Obuwie antystatyczne i przewodzące 
 
Antystatyczne obuwie i buty muszą być stosowane, jeżeli konieczne 
jest zmniejszenie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych w 
celu uniknięcia ryzyka zapłonu z powodu iskier różnych substancji i ich 
par, jak również ryzyka związanego z niecałkowitym usuwaniem 
ładunków elektrycznych przy niektórych maszynach; 
 
Doświadczenie pokazuje, że ścieżka rozładowania poprzez produkt w 
normalnych warunkach wymaga impedancji poniżej 1.000 MΩ w 
trakcie użytkowania produktu, w celu spełnienia wymagań 
antystatycznych. 
 
Wartość 100Ω uważa się za minimalną impedancje nowego produktu w 
celu zapewnienia niezawodnej ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym lub przed zapłonem, na wypadek usterek w urządzeniach 
elektrycznych wywołujących napięcie do 250V. 
 
Jednakże, w pewnych warunkach użytkownik powinien mieć 
świadomość, że ochrona zapewniana przez obuwie może być 
nieskuteczna i że powinny być wykorzystywane inne środki ochrony w 
celu zabezpieczenia użytkownika.  
Podczas użytkowania nie należy wprowadzać żadnych elementów 
izolacji pomiędzy wkładką wewnętrzną i zewnętrzną.  
 



Jeśli podeszwa środkowa jest umieszczona pomiędzy wkładą a 
podeszwa buta, należy sprawdzić właściwości elektryczne obuwia + 
wkładkę środkową. 
 
LEGISLACJA EUROPEJSKA 
 
EN ISO 20344:2007. Łączne wymagania i metody badan obuwia 
ochronnego, ochrony pracy i profesjonalne zastosowanie.  
 
Jest to podstawowy przepis. 
 
Wywodzą się z niej: 
 
EN ISO 20345:2007. Łączne specyfikacje dla obuwia ochronnego do 
użytku profesjonalnego, o wytrzymałości energetycznej 200 dżuli i 
wytrzymałości na ściskanie 15 kN. 
 
EN ISO 20346:2007. Łączne specyfikacje dla obuwia ochronnego do 
użytku profesjonalnego, o wytrzymałości energetycznej 100 dżuli i 
wytrzymałości na ściskanie 10 kN. 
 
EN ISO 20347:2007. Łączne specyfikacje dla profesjonalnego 
użytkowania obuwia. 
 
RODZAJE OCHRONY 
 
P - odporność na przebicie do 1,100 N 
 
WRU - Odporność na przenikanie i absorpcję wody. 
 
C - Obuwie zapewnia odporność na elektryczność poniżej 100 MΩ  
 
HI - Obuwie zapewnia izolację termiczną przed wysokimi 
temperaturami. 
 
E - Absorpcja energii w obszarze pięty. 



 
A — Obuwie, które rozprasza ładunki elektrostatyczne. Rezystencja między 
0,1 MΩ i 1000 MΩ 
 
SB - Obuwie ochronne do profesjonalnego użytku z noskiem o 
wytrzymałości do 200 dżuli i wytrzymałości na ściskanie do 15 kN.  
Podeszwa odporna na węglowodory. 
 
S1 = SB + A + E, S2 = S1 + WRU; S3 = S2 + P 
 
SRA: Antypoślizgowość na posadzkach z płytek ceramicznych z 
detergentem.  
 
SRB: Antypoślizgowość na podłodze stalowej z gliceryną.  
 
SRC: Antypoślizgowość na posadzkach z płytek ceramicznych z 
detergentem i podłodze stalowej z gliceryną. 


