CALÇADO DE SEGURANÇA
FT.01.00076/1

0124073

Cód. Artigo
Tipo

Sapato

Modelo

AIRTWIST GREY LOW

Categoria de segurança

S3 SRC HRO ESD

Escala de tamanhos

39 ao 48

Biqueira

Fibra de vidro

Palmilha

Não metálica

Material

Camurça

Cor material

Cinzento/Azul

Sola

EVA/Borracha de nitrilo

Cor sola

Azul/Cinzento/Preto

Embalagem
Normas

1

CAT. II

Características

05/04/2022

Data

10

644610

EN ISO 20345:2011
- Malha tridimensional, que proporciona uma melhor fluidez do calor no interior do calçado;
- Palmilha interior amovível em espuma evercushion® CUSTOM FIT MID, com ajuste personalizado
que se encaixa perfeitamente ao pé. A espuma também contem propriedades de amortecimento;
- Sola em borracha antiderrapante resistente a temperaturas até +300ºC (HRO) com reforço no ponto
de rotação. Entressola em EVA de duas camadas EFFECT.FOAM® para um excelente amortecimento
e retorno de energia. Proporciona também máximo amortecimento, excelente estabilidade e conforto
duradouro;
- Biqueira em fibra de vidro resistente a impactos até 200J;
- Palmilha não metálica resistente até 1100N;
EVERCUSHION®: Ajuste personalizado que se encaixa perfeitamente às necessidades dos pés aumentando
o conforto.
A espuma oferece propriedades de amortecimento;
3D TRIPLE DENSITY: Oferece o mais importante de três solas em uma. Estabilidade, flexibilidade e conforto;

EFFECT.FOAM®: Excelente amortecimento e retorno de energia.
- 60% de retorno de energia
- 47% menos impacto ossos e articulações*
- extremamente forte e leve
- excelente nível de conforto
* A absorção dinâmica de energia reduz os choques para 1,6 KN (a média para sapatos de segurança é de
3,0 KN);
FAP Flexible Anti-Penetration® LITE: Palmilha anti perfuração em material não metálico de várias camadas de
fibras têxteis;
- 50% mais leve;
- flexibilidade;
- amortecimento e elasticidade;
- efeito refrigeração;

Tecnologias

Pictogramas
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