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FT.01.00071/1
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Cód. Artigo

Data

Tipo

Sapato

Modelo

BLAZE KNIT LOW

Categoria de segurança

S1P SRC HRO

Escala de tamanhos

39 ao 47

Biqueira

Fibra de vidro

Palmilha

Não metálica

Material

Tecido técnico
multicamadas

Cor material

Turquesa/Preto/Verde limão

Sola

EVA/Borracha de nitrilo
Turquesa/Preto/Branco/
Verde limão

Cor sola
Embalagem
Normas

05/04/2022

1

CAT. II

Características

10

643060

EN ISO 20345:2011
- Tecido técnico de multicamadas SAFETY KNIT® altamente flexível e durável. Adapta perfeitamente
ao pé e se encaixa como uma meia;
- Palmilha interior amovível em espuma evercushion® BA, com design anatômico proporciona um alto
nível de amortecimento, refrigeração e regulação da humidade;
- Sola em borracha antiderrapante resistente a temperaturas até +300ºC (HRO) com reforço no ponto
de rotação. Entressola em EVA com injeção de pequenas bolhas para um amortecimento ideal e uma
melhor ação de flexão do pé. Contêm também uma pequena esponja em EVA ldCell na zona do calcanhar que absorve impactos e choques;
- Biqueira em fibra de vidro resistente a impactos até 200J;
- Palmilha não metálica resistente até 1100N;
- 2 pares de atacadores;
EVERCUSHION® BA: Palmilha com design anatômico com um alto nível de conforto e controle de humidade,
proporcionando um agradável clima dos pés. Usada em calçados desportivos de alta performance, é feita
em espuma que não se comprime com o desgaste e garante um alto nível de amortecimento, refrigeração e
regulação da humidade.
SAFETY KNIT®: Tecido de alta flexibilidade adapta-se ao pé encaixando-se como uma meia. A mistura de
todos os tecidos oferece ao mesmo tempo flexibilidade e alta resistência;

Tecnologias

Id.CELL®: O elemento ldCell na zona do calcanhar, consiste numa esponja muito macia em EVA que absorve
perfeitamente os impactos e choques quando o calcanhar atinge o solo;
FAP Flexible Anti-Penetration®: Palmilha anti perfuração em material não metálico de várias camadas de
fibras têxteis. Oferece conforto, flexibilidade, isolamento do frio, absorção de umidade e absorção ao choque;

Pictogramas
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