
SPECIFICAȚII  PRODUS
ARTICOL

GOLD/3B K 4 S3 NEGRU GRI

Articol                  GOLD/3B K 4 S3 

Greutate             1,100 Kg măr. 42

  Culoare               negru-gri

Descriere  articol:  încălțăminte de  protecție,  model  bocanc,  piele  imprimată, hidrofobizată,  căptușeală
CAMBRELLA, talpă exterioară din PU cu dublă densitate, bombeu compozit, material textil anti găurire 

CATEGORIE DE PROTEC IEȚ

S3 SRC

DATE TEHNICE IMAGINE 

Tip EIP 

Caracteristici principale 

Categorie de protecție 

Reglementări 

Caracteristici principale 

Încălțăminte de protecție ocupațională conform normei  EN ISO 20345:2011

Încălțăminte ușoară de protecție tip bocanc din piele imprimată, hidrofobizată. 

Talpă cu strat dublu din latex moale, antistatică, antibacterian după tratare cu
SANITIZED, căptușit cu material textil respirabil și rezistent la zgârieturi. 

Căptușeală Mesh Cambrella, foarte respirabilă. Cusături de culoare gri. 

Șireturi negru cu gri și ochiuri de plastic. 

Bombeu  de compozit,  rezistent  până  la 200J.  Material  textil  anti  găurire,
rezistent până la 1100 N. 

Talpă  exterioară  cu  dublă  densitate,  antistatică,  anti-alunecare,  rezistentă  la
stropi de ulei și injectată în fața superioară

- Prima injectare în PU de culoare neagră. Caracteristici de absorbție de șoc.

Talpa exterioară din PU foarte rezistent. Nu conține metal. 

S3

CE UNI EN ISO20345:2011 – ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE 

UNI EN ISO 20345:2011 – Încălțăminte de protecție cu bombeu rezistent până la
200 J și 11000 forță de penetrare.  
ENV 13287:2000 – rezistență anti-alunecare 
Directiva 1907/2006/CE –  Determinarea substanțelor periculoase pentru 
elementele de piele și textile. 
Directiva  1907/2006/CE  – Determinarea nivelului de nichel pentru parțile 
metalice ce vin în contact cu piciorul.

-----------------------------

Subsemnata MATEI Rose Marie,  interpret şi traducător  autorizat pentru limbile engleză şi
franceză  în temeiul  autorizaţiei  nr.  4503 din data de 15.3.2001 eliberată de Ministerul de
Justiţiei  din  România,  certific  exactitatea  traducerii  efectuate  din  limba  engleză în  limba
romana, că  textul  prezentat  a  fost  tradus  complet,  fără  omisiuni,  şi  că  prin  traducere
înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul. Înscrisul a cărui traducere  se solicită în
întregime are în integralitatea sa un număr de o pagina, poartă titlul de FIȘA PRODUSULUI, a
fost emis de BICAP şi mi-a fost prezentat mie în întregime. 
Traducerea înscrisului prezentat are un număr de o pagină şi a fost efectuată potrivit cererii 
scrise înregistrate cu nr. 1354/ 2.11. 2017 păstrată în arhiva subsemnatului.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT  

Această  încălțăminte  de  protecție  S3SRC este  conformă  cu  norma  EN
20345:2011  

Fabricat de CALZATURIFICIO 5BI-ITALY
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