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Norma

Armazenagem
O produto deve ser armazenado na sua embalagem original 
num lugar fresco, seco e afastado da luz.

EN ISO 20345:2011

Manutenção

Para que o seu calçado mantenha a qualidade e dure por 
mais tempo, deve guarda-lo sempre seco e, de preferência, 
limpo.
• Evite fechar o seu calçado, deixe-o arejar naturalmente;
• Coloque uma folha de jornal ou de papel absorvente 
dentro deles para que absorva a humidade proveniente da 
transpiração, prevenindo os maus odores e a criação de 
bactérias causadoras de fungos;
• Limpe regularmente com uma escova ou um pano para 
evitar a acumulação de sujidade e, de preferência, lave-os 
pelo menos uma vez por mês.

Descrição
Sapato de trabalho S1P com biqueira e sola intermédia 
em aço. Resistente à penetração e absorção de água.

Características
• Classificação de Segurança S1P;
• Anti Estático;
• Sola Anti-Choque;
• Resistente à perfuração;
• Sola resistente a óleo;
• Resistente a impactos de 200J;
• Sola anti-derrapante;
• Bota com atacadores para melhor ajuste ao pé;
• O clássico e intemporal sapato para indústria de metais, 

em particular para soldadores;
• Revestimento exterior em pele;
• Revestimento interior em pele;
• Palmilha amovível em poliamida sobre borracha EVA;
• Sola intermédia em aço;
• Biqueira em aço;
• Sola injectada PU dupla densidade;
• Peso (baseado no n.º 42) aproximadamente 376gr.

Tamanhos
38 - 46

Dados Técnicos

Código
Tamanho 

(EU)
Tamanho 

(UK)

005002001838 38 4

005002001839 39 5

005002001840 40 6

005002001841 41 7

005002001842 42 8

005002001843 43 9

005002001844 44 10

005002001845 45 11

005002001846 46 12

Utilização
• Construção;
• Indústria;
• Agricultura;
• Armazém.

Bota Proteção S1P
Soldador


