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FUNCTIONALITEIT EN NORMERINGEN

De veiligheidsklassen voor schoenen
volgens EN ISO 20345

VEILIGHEIDS-
schoenen Metaalvrije textiele perforatiebescherming - 

licht en flexibel

Gemiddeld gewicht ≤ 500 g

Schoen compleet vrij van metaal

Hittebestendige zool (HRO) Hittebestendigheid van de 
loopzool tegen contactwarmte van 300 °C (60 sec.). 
Het gaat om een aanvullende eis van EN 20345.

Speciale bescherming tegen elektrostatische ontlading bij 
gevoelige producten en apparatuur conform EN61340-5-1.
Waarschuwing:  
Het ESD-systeem functioneert niet als gesloten systeem! 
Door verontreinigingen en vervuilingen van het artikel kan 
de beschermende functie negatief beïnvloed worden.

DGUV 112-191 Schoenen met deze aanduiding zijn geschikt 
voor orthopedische aanpassingen op de inlegzool. Neem 
contact met ons op voor de verdere afhandeling.

ÖNORM
Voldoet aan de Duitse DGUV 112-191-normering 
uitgebreid met slipweerstand conform SRC.

DGUV 110-002
Werken in industriële keukens

Comfortabel door de prettige 
neusbreedte XXL

Biedt bescherming tegen chemicaliën

ATEX = explosieve atmosfeer
Minimumeisen voor de veiligheid van mede-
werkers die door een explosieve atmosfeer in 
gevaar kunnen raken.

Aangepast aan de natuurlijke vorm van de 
voet door de extra brede, asymmetrische 
teenbeschermkap

Extreem slijtvaste zool van een 
hoogwaardig rubbermengsel

Biedt continue waterdichtheid en wind-
dichtheid bij gelijktijdig geoptimaliseerde 
ademingsactiviteit

ECO FRIENDLY LEATHER
Duurzaam vervaardigd leder, conform de strenge 
Duitse sociale en ecologische normen 

Eigenschappen (kenmerken) SB S1 S1P S2 S2P S3 S4 S5

Stalen neus (energieopname van 200J) ● ● ● ● ● ● ● ●

Gesloten hielgedeelte ● ● ● ● ● ● ●

FO – Olie- en benzinebestendige loopzool ● ● ● ● ● ● ●

A – Antistatische schoen ● ● ● ● ● ● ●

E – Energie-opname in het hielgedeelte ● ● ● ● ● ● ●

WRU – Bestendigheid tegen waterdoorlaat en -opname van het voetmateriaal ● ● ● ● ●

P – Tussenzool als doorlaatbescherming ● ● ● ●

Loopzool met profiel ● ● ●

WR – Waterafstotende schoen ● ●

Toepassingsgebieden S1 S1P S2 S2P S3 S4 S5

Gebruik in droge werkomgeving; voornamelijk in binnenbereiken ●

Gebruik in droge werkomgeving; voornamelijk in binnenbereiken. Extra bescherming door de 
doorlaatbescherming tegen letsel door spijkers en andere puntige voorwerpen.

●

Geschikt voor binnen- en buitenwerkzaamheden, waarbij een bepaalde natbescherming 
nodig is.

●

Geschikt voor binnen- en buitenwerkzaamheden, waarbij een bepaalde natbescherming 
nodig is. Extra bescheming door de doorlaatbescherming tegen letsel door spijkers en 
andere puntige voorwerpen.

●

Vanwege de eigenschappen ideaal schoeisel voor buiten. Heeft alle voordelen van een 
S2P-schoen in combinatie met de aanvullend vereiste profieldiepte voor een goede grip 
ook op oneffen ondergrond.

●

Waterafstotende laarzen voor gebruik in gebieden met continu watercontact. ●

Waterafstotende laarzen voor gebruik in gebieden met continu watercontact. Extra bescher-
ming door de doorlaatbescherming tegen letsel door spijkers en andere puntige voorwerpen.

●


