MÔ TẢ KỸ THUẬT
GIẦY BẢO HỘ LAO ĐỘNG
MÃ HIỆU: JUMPER S3







HÌNH ẢNH



Upper: Pigmented split leather.



Lining: Split leather.
Footbed: Removable – Polyamide on EVA.
Outsole: Injected – Dual density PU.



Nhà sản xuất: DELTA PLUS / PHÁP
Hiệu :
TIGER
Chứng chỉ :
ISO 9001 : 2000
Tiêu chuẩn : Châu Âu EN 345
Bảo hành : 6-12 tháng (Theo điều kiện bảo hành đính kèm)
MOÂ TAÛ
Vật liệu : Làm bằng da
Đế giày (outsole): Làm bằng vật liệu Polyurethane, gồm 2 lớp
(cứng + mềm) được làm bằng công nghệ Phun đúc kết dính trực
tiếp.
• Lớp dưới cứng : chống mài mòn.
• Lớp trên mềm : tạo sự êm ái và thoải mái cho người sử dụng
khi mang.
• Chịu nhiệt đến 160oC.
Miếng lót đệm ( footbed ):
• Làm bằng vật liệu tổng hợp Polyamide (Dupont) có tính năng
hút và làm khô nhanh mồ hôi.
• Không bị biến dạng, nhăn khi mang.
• Có khả năng chống lại một số côn trùng (it resist insects - in
particular mites).
Trọng lượng: 1.1 -> 1.6 Kg

 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
(Đáp ứng tiêu chuẩn MỚI về giày an toàn lao động của Việt Nam – TCVN 7652-2007)
Mức độ bảo vệ : S3 như sau

Chống thấm nước
 ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG:

-

Giảm sóc tốt: Tránh nguy cơ đau cột sống

-

Chống tĩnh điện:

-

Giảm nguy cơ phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ.

-

Giảm nguy cơ tích tụ tĩnh điện trong người.

-

Chống va đập: Có khung bảo vệ chịu được lực va chạm đến 200 Joule

-

Chống dầu nhớt: Đế giày không bị biến dạng, hư hỏng trong môi trường dầu nhớt.

-

Chống trơn trượt: Đế giày có độ bám tốt

-

Chống đâm xuyên: Đế giày có lót thép chịu lực 1100 Newton.
Xuất xứ: Ấn Độ
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