
ASTM F2413-11    USA Štandard pre ochrannú obuv

Výkonnosť a obmedzenia použitia
Táto obuv je vyrobená s použitím syntetických i prírodných 
materiálov, ktoré zodpovedajú príslušnej časti EN ISO 20345:2011, 
ASTM F2413-17 a AS / NZS 2210.3: 2009 pre výkon a kvalitu. Je 
dôležité, aby obuv vybratá na nosenie, bola vhodná pre požadovanú 
ochranu a tiež vzhľadom na opotrebenie z prostredia. 
Ak prostredie užívateľa nie je známe, je veľmi dôležitá konzultácia 
medzi predávajúcim a kupujúcim, aby sa zabezpečil výber 
správnej obuvi. 
Bezpečnostná obuv je navrhnutá tak, aby sa minimalizovalo riziko 
poranenia, ktoré by sa mohlo stať používateľovi počas používania. 
Je určená pre použitie v spojení so zabezpečením bezpečného 
pracovného prostredia, nemôže úplne zabrániť zraneniu v prípade 
nehody, ktorá presahuje testovacie limity EN ISO 20345:2011, ASTM 
F2413-11 a AS / NZS 2210.3: 2009.
 
Užívanie a Veľkosť
Nasadiť a sňať produkt, vždy plne zatvorte alebo uvoľnite 
upevňovacie systémy. Noste iba obuv vhodnej veľkosti. Obuv, ktorá 
je buď príliš veľká alebo príliš tesná obmedzí pohyb a nebude 
poskytovať optimálnu úroveň ochrany. Veľkosť je vyznačená 
na produkte.
Kompatibilita
Pre optimalizáciu ochrany, v niektorých prípadoch môže byť nutné 
použiť obuv a ďalšie PPE ako sú ochranné nohavice a pod.. V tomto 
prípade sa pred vykonaním rizikových činnosti, obráťte sa na svojho 
dodávateľa, tak aby zabezpečili, že všetky vaše ochranné výrobky sú 
kompatibilné a vhodné pre vaše používanie. 
Obuv chráni prsty na nohách nositeľa proti riziku úrazu pred 
padajúcimi predmetmi a drvením pri nosení v priemyselnom a 
komerčnom prostredí, kde sa vyskytujú potenciálne nebezpečenstvá s 
touto ochranou, plus prípadne dodatočnou ochranou.
Ochrana proti nárazu je max 200 Joulov. 
Ochrana kompresie je max 15,000 Newtonov.
Dodatočná ochrana môže byť poskytnutá, a je identifikovaná 
na výrobku jeho označením takto:
Značenie kódom
Odolnosť proti prenikaniu (1100 Newtonov) P
Elektrické vlastnosti:
Vodivý (maximálny odpor 100 kOhm)          C
Antistatické (Rozsah odporu 100 kOhm až 1000 MW)    A
Izolačné I
Odolnosť proti nepriaznivému prostrediu:
Izolácia proti chladu  CI
Izolácia proti teplu         HI
Absorpcia energie z oblasti sedadla (20 joulov)   E
Odolnosť voči vode              WR 
Metarzalová ochrana     M/Mt
Ochrana členku             AN
Zvršok odolný proti vode   WRU
Zvršok odolný proti porezaniu CR 
Podošva odolná proti vysokým teplotám (300 ° C) HRO
Odolnosť voči olejom                        FO
Test pevnosti
Čistenie
S cieľom zabezpečiť čo najlepšie služby a opotrebenie z obuvi, je 
dôležité, aby bola obuv pravidelne čistená a to s dobrým čistiacim 
prostriedkom. Nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky. Ak je 
obuv vystavená vlhkému prostrediu, musí byť po použití umožnené, 
aby prirodzene uschla na chladnom a suchom mieste a nesmie byť 
silovo vysušená, pretože to môže spôsobiť poškodenie materiálu.

SK Užívateľské informácie, návod.
Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte tento návod. Tiež by ste sa mali poradiť so svojím bezpečnostným 
komisárom alebo bezprostredným nadriadeným, pokiaľ ide o vhodnú ochrannú obuv pre Vaše konkrétne pracovné 
prostredie. Tieto pokyny si bezpečne odložte, tak aby ste ich mohli kedykoľvek použiť.

Podrobné informácie o príslušných normách nájdete 
na štítku produktu. Používajú sa iba štandardy a 
ikony, ktoré sa zobrazujú na oboch výrobkoch a na 
užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky 
spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).

Certifikované: AS / NZS 2210.3: 2009 
Austrália a Nový Zéland štandard pre ochrannú 
pracovnú obuv.

Kategória bezpečnostnej obuvi:

Kategórie Typ (* I) a 
(** II)

Dodatočné požiadavky

SB I                II Základná bezpečnostná obuv

S1 I Uzavretá oblasť päty 
Antistatické vlastnosti 
Absorpcie energie z regiónu chodidla

S2 I Ako S1 Plus 
Prienik a absorpcia vody

S3 I Ako S2 Plus 
Odolnosť proti prenikaniu

S4 Il Antistatické vlastnosti. 
Odolnosť voči oleju 
Absorpcia energie z regiónu chodidla 
Uzavretá oblasť päty.

S5 Il Ako S4 Plus 
Odolnosť proti prenikaniu 
Tretrová podošva

* Typ I obuv je vyrobená z kože a iných materiálov s výnimkou celogumovej 

alebo polymérovej obuvi 
** Type II úplne gumová (tj. úplne vulkanizovaná) alebo úplne polymérová 
(tj. úplne lisovaná) obuv

Vložka
Obuv je dodávaná s odnímateľnou vložkou. Upozorňujeme, že skúšky 
boli vykonané s vložkou na mieste. Obuv musí byť použitá iba s 
vložkou na mieste. Vložku nahrádzajte len s porovnateľnou vložkou.

Antistatická obuv
Antistatická obuv by mala byť použitá v prípade, že je 
nevyhnutné, aby sa minimalizovalo elektrostatické nahromadenie 
prostredníctvom rozptylu elektrostatického náboja, čím sa zabráni 
nebezpečenstvu produkcie iskry, napríklad pri práci s horľavými 
látkami a výparmi, a ak je nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 
z akéhokoľvek elektrického prístroja alebo živých častí, ktoré neboli 
úplne odstránené.
Malo by byť však známe, že antistatická obuv nemôže zabezpečiť 
primeranú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pretože za-
vádza len odpor medzi nohou a podlahou. Ak nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom nebolo úplne eliminované, dodatočné opatrenia 
na zamedzenie tohto rizika sú nevyhnutné. Takéto opatrenia, rovnako 
ako dodatočné skúšky nižšie uvedené by mali byť rutinnou súčasťou 
programu pre prevenciu úrazov na pracovisku.
Skúsenosti ukázali, že pre antistatický účel, cesta výboju cez výrobok 
by za normálnych okolností mala mať elektrický odpor menší 
ako 1000 MΩ kedykoľvek po celú dobu životnosti. Hodnota 100 
kΩ je určená ako spodná hranica odolnosti výrobku keď je nový, s 
cieľom zabezpečiť určitú obmedzenú ochranu pred nebezpečným 
elektrickým prúdom alebo vznietenia v prípade akéhokoľvek 
elektrického zariadenia ktoré sa stane chybným, pracujúv pri 
napätiach až do 250 V. Avšak, za určitých podmienok, by si užívatelia 
mali byť vedomí toho, že obuv by mohla poskytnúť nedostatočnú 
ochranu a dodatočné opatrenia na ochranu nositeľa by sa mali prijať 
za všetkých okolností.
Elektrický odpor tohto druhu obuvi sa môže bvýznamne zmeniť 
znečistením a vlhkosťou. Táto obuv nebude plniť svoju zamýšľanú 
funkciu, ak je opotrebovaná alebo je vystavená vlhkému prostrediu. 
Je preto potrebné zabezpečiť, aby bol výrobok schopný plniť svoju 
určenú funkciu odvádzania elektrostatického náboja a poskytol 
ochranu počas celého svojho života. Užívateľom sa odporúča zaviesť 
vlastné testovanie pre elektrický odpor a používať ho v pravidelných 
a častých intervaloch.
Klasifikácia I obuvi môže absorbovať vlhkosť, ak sa nosí po dlhšiu 
dobu a vo vlhkých aj mokrých podmienkach môže byť vodivá.
V prípade, že je obuv v podmienkach, kedy sa stane kontaminovaná, 
nositelia by mali pred vstupom do nebezpečnej oblasti vždy 
skontrolovať elektrické vlastnosti obuvi.
Ak antistatická obuv je v užívaní, odpor podlahovej krytiny by mal byť 
taký, že nie je znehodnotená ochrana, ktorú poskytuje obuv.
Pri použití, žiadne izolačné prvky, by nemali byť zavedené medzi 
vnútornou podrážkou obuvi a nohou nositeľa. Ak dôjde k ich umiest-
neniu medzi vložku a nohu, kombinácia obuv / vložka je potrebné 
prekontrolovať pre jej elektrické vlastnosti

Odolnosť prieniku
Odolnosť proti prenikaniu tejto obuvi bola meraná v laboratóriu 
za použitia skráteného klinca s priemerom 4,5 mm a o sile 1100 
N. Vyššia sila alebo klince s menším priemerom zvýšia riziko 
výskytu penetrácie.
Za takýchto okolností by mali byť zvažované alternatívne preventívne 
opatrenia dvoch generických typov vložky odolných proti prenikaniu, 
ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii v OOP obuvi. Jedná sa o typy 
kovové a tie z nekovových materiálov. Oba typy spĺňajú minimálne 
požiadavky pre penetračný odpor normy vyznačenej na tejto obuvi, 
ale každá má rôzne ďalšie výhody a nevýhody vrátane nasledujúcich:
Kov: je menej ovplyvnený tvarom ostrého predmetu / nebez-
pečenstvo (tj priemer, geometria, ostrosť), ale kvôli obmedzeniam 
obuvníckej výroby nepokrýva celú spodnú časť topánky.
Nekovová: môže byť ľahšia, pružnejšia a poskytuje väčšiu oblasť 
pokrytia v porovnaní s kovom, ale odolnosť proti prieniku môže 
meniť viac v závislosti na tvare ostrého objektu / nebezpečenstva (tj 
priemer, geometria, ostrosť).

Vodivá obuv
Elektricky vodivá obuv by mala byť použitá ak je nutné, aby sa min-
imalizoval elektrostatický náboj v najkratšom možnom čase, napr. 
pri manipulácii s výbušninami. Elektricky vodivá obuv by nemala byť 
používaná, pokiaľ je riziko šoku z akéhokoľvek elektrického zariadenia 
alebo jeho časťami. Aby sa zabezpečilo, že táto obuv je vodivá, bolo 
uvedené, že má hornú hranicu odolnosti 100 kW v novom stave.
Počas prevádzky, elektrický odpor obuvi vyrobenej z vodivého 
materiálu sa môže významne meniť v dôsledku ohybu a znečistenia, 
a je nutné, aby sa zabezpečilo, že produkt je schopný plniť svoju 
určenú funkciu odvádzania elektrostatických nábojov v priebehu celej 
svojej životnosti. V prípade potreby sa odporúča zriadiť vlastný test 
pre elektrický odpor a použiť ho v pravidelných intervaloch.
Tento test a nižšie uvedené by malo byť bežnou súčasťou programu 
prevencie havárií na pracovisku.
V prípade, že je obuv v podmienkach, kedy sa stane kontaminovaná, 
čo môže zvýšiť elektrický odpor obuvi, nositelia by mali pred vstupom 
do nebezpečnej oblasti vždy skontrolovať elektrické vlastnosti obuvi.
Tam kde je vodivá obuv v užívaní, odpor podlahovej krytiny by mal 
byť taký, že neznehodnotí ochranu, ktorú poskytuje obuv.
Pri použití, žiadne izolačné prvky, by nemali byť zavedené medzi 
vnútornou podrážkou obuvi a nohou nositeľa. Ak dôjde k ich umiest-
neniu medzi vložku a nohu, kombinácia obuv / vložka je potrebné 
prekontrolovať pre jej elektrické vlastnosti 
 
Chemicky odolná obuv
Používate obuv k ochrane proti riziku chemikálií. Tento produkt bol 
posúdený podľa EN13832-2: 2006. Obuv bola testovaná s rôznymi 
chemickými látkami uvedenými v tabuľke nižšie. Ochrana bola hod-
notená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa len na uvedené 
chemické látky.  Užívatelia by mali vedieť, že v prípade kontaktu s 
inými chemikáliami alebo s fyzickou záťažou (vysoká teplota, oder 
napríklad), ochrana poskytoná obuvou môže byť nepriaznivo ovply-
vnená a mali by byť prijaté nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Norma: EN 13832-2: 2006 

Chemická: Sodík
Hydroxid
Roztok 30% 
D=1.33) (K) 

Amoniak
Roztok
(25±1)% (O)

Kyselina 
octová
(99±1)%  
(N)

CAS č.:  
Úroveň výkonu:  

2  2 2

Úroveň 2: priepustnosť medzi 241 min a 480 min

Stiahnite si vyhlásenie o zhode 
@ www.portwest.com/declarations

 

Skladovanie
Pri skladovaní za normálnych podmienok (teplota a relatívna vlhkosť), 
dátum zastaranosti obuvi je všeobecne: 10 rokov odo dňa výroby pre 
obuv so zvrškom z kože a gumovou podrážkou, 5 rokov odo dňa výroby 
pre obuv, vrátane PU. Obal obuvi v mieste predaja má zabezpečiť, 
že obuv je doručená zákazníkovi v rovnakom stave, ako pri ich 
odoslaní; kartón môže byť tiež použitý pre ukladanie obuvi, ak nie je 
opotrebovaný. Ak je krabica od obuvi skladovaná, nemali by na nej byť 
ťažké predmety umiestnené, pretože by mohli spôsobiť rozpad obalu a 
možné poškodeniu obuvi.
Odolnosť proti opotrebeniu
Presné opotrebenie - životnosť výrobku bude do značnej miery 
závisieť na tom, ako a kde sa nos a od jej ošetrenia. Je preto veľmi 
dôležité, aby ste starostlivo preskúmali obuv pred použitím a nahradili 
ju akonáhle sa zdá byť nevhodná pre nosenie. Veľkú pozornosť je 
potrebné venovať stavu šitia, opotrebenia v dezéne podošvy a stavu 
väzby s podošvou.
Oprava
V prípade, že dôjde k poškodeniu obuvi, nebude naďalej poskytovať 
špecifikovanú úroveň ochrany, a aby sa zabezpečilo, že používateľ 
pokračuje v príjme maximálnej ochrany, obuv treba okamžite 
vymeniť. Pre obuv vybavenú bezpečnostnými ochrannými prvkami 
/ špičky, ktoré môžu byť poškodené pri náraze alebo stlačení druh 
nehody, vzhľadom na povahu poškodenia to nemusí byť ľahko 
viditeľné. Preto by ste mali nahradiť (a pokiaľ možno zničiť) svoju obuv 
v prípade, že oblasť špičky bola vážne narazená alebo stlačená, aj keď 
sa zdá nepoškodená. 
Protišmykovosť
V každej situácii zahŕňajúcej možnosť pošmyknutia, povrch podlahy 
sám a ďalšie faktory budú mať významný vplyv na výkon obuvi. 
Nebude preto možné, aby obuv odolná proti šmyku za všetkých 
podmienok, ktoré sa môžu vyskytnúť poskytla dokonalú proti 
šmykovosť. 
Táto obuv bola úspešne testovaná pre EN ISO 20345: 2011 a AS / NZS 
2210.3: 2009 pre protišmykovosť. 
K pošmyknutiu môže stále dôjsť v určitých prostrediach.
Označenie na obuvi znamená, že obuv je licencovaná v súlade 
so smernicou pre OOP a je nasledujúca:

Príklady značenia Vysvetlenie

 Označenie CE

/  BSI / SAI značka
EN ISO 20345:2011 Európska norma
AS/NZS 2210.3:2009 Austrália a Nový Zéland štandardy
ASTM F2413-11 USA Štandard pre ochrannú obuv
9 (43) Veľkosť obuvi
II 05 Dátum výroby
SB  Kategória ochrany
A  Doplnkový kód vlastníctva, napr. anti 
statické
FW  Identifikácia tovaru
 

Podošva Protišmykovosť

EN ISO 20345:2011 and AS/NZS 2210.3:2009 – Protišmykovosť

Označenie 
kódom

Test Koeficient trenia (EN 13287)

Predné pošmyk-
nutie päty

Predné pošmyknutie 
plochy

SRA Doska keramická 
s SLS *

Nie menej ako0.28 Nie menej ako0.32

SRB Oceľová podlaha s 
glycerínom

Nie menej ako 0.13 Nie menej ako 0.18

SRC Doska keramická s 
SLS * & oceľová pod-
laha s glycerínom

Nie menej ako 0.28 
Nie menej 
ako  0.13

Nie menej ako0.32 
Nie menej ako  0.18

* Voda s 5% laurylsulfátu (SLS) sodného

CERTIFIKOVANÉ:

Výrobca: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

P25 P26

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P,  Ireland . No. 2777
INTERTEK ITALIA SPA , Via Miglioli, 2/A - Cernusco sul Naviglio (MI), Italy No. 2575 
BSI AUSTRALIA, Level 7 15 Talavera Rd Macquarie Park , Sydney NSW 2113  No. 0086
CTC – 4 Rue Herman Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France No. 0075
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