ALBATROS “Ultratrail Grey Low”

Metaalvrije
en
uiterst
veelzijdige
lage,
waterafstotende
veiligheidsschoen voor binnen- en buitenwerk, uitgerust met
slijtvaste XTS TRAIL loopzool en het unieke IMPULSE.FOAM®
schokabsorptiesysteem. Met ESD-functie.
Artikel: 64.620.0
Norm:
▪ EN ISO20345 S3 ESD HRO SRC
▪ Beschermneus uit glasvezel EN 344-1 (compressieweerstand 200J)
▪ Soepele FAP® composiet tussenzool EN 344-1 (penetratieweerstand 1100 N)
▪ Antistatische loopzool (elektrische weerstand ligt tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)
Maten:
▪ 36-40 leestbreedte: 8
▪ 41-47 leestbreedte: 11
Schacht:
▪ Slijtvast, glad volnerfleder, met slijtvaste textiel inzetten en stevige stootneus.
▪ Stevige contrefort met textiel aantrek lus voor een comfortabele instap.
▪ Zacht gepolsterde kraag en tong in slijtvast textiel.
▪ Vetersluiting door middel van 2x2 textiellussen en 2x2 kunststof oogjes.
Voering:
▪ Comfortabele en zachte Mesh voering, zwart.
▪ Uitstekend vochtabsorptievermogen.
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Comfit® Air voetbed:
▪ Volledige inlegzool, anatomische gevormd en losliggend
in de schoen.
▪ Extra schokabsorptie zones ter hoogte van de hiel, de
bal en de voetboog. Hierdoor wordt de voet extra
ondersteund en de voetspieren gestimuleerd bij het
stappen.
▪ Slijtvaste textiel bovenlaag, antibacterieel behandeld.
▪ Wasbaar bij 30°C
Tussenzool IMPULSE.FOAM : de ‘anti-fatigue’ technologie
▪ De
eerste
veiligheidsschoenen
met
dubbel
geschuimde, extreem lichte dual.IMPULSE tussenzool.
Een intelligent zolenconcept bestaande uit twee
individuele lagen.
▪ IMPULSE.FOAM heeft alles: een maximale demping
met optimaal terugkaatseffect, uitstekende stabiliteit en
duurzaam comfort.
Loopzool XTS TRAIL®
▪ HRO rubber loopzool, hittebestendig tot 300°C
▪ Het zolenprofiel evacueert snel water en vocht, werkt zelfreinigend
door de conische vorm van de profielen en verhoogt de flexibiliteit bij
het stappen.
▪ Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en gematigde
zuren
▪ Beschermende overneus in slijtvast materiaal
▪ ESD-functie:
Volgens IEC 61340-4-5, de totale weerstand van de persoon (aarding
via schoeisel en vloeren), bedraagt minder dan 3,5 x 107 Ω en de totale
weerstand van het systeem moet minder dan 1 x 10 9 Ω zijn.

Opmerking: goed onderhoud verlengt de levensduur en behoudt de goede werking
van de schoen. Lederen schoenen kunnen uitdrogen waardoor ze niet meer soepel
zijn en er scheurtjes ontstaan. De stiksels kunnen door de spanning breken. Alle
schoenen moeten behandeld worden met ledervet of wax om hun waterafstotend
karakter te behouden
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