
 

 

 

 

 GTX NIQUEL O2+CI+HI+HRO+WR 

OPIS OGÓLNY  

Wysokie buty ochronne do użytku w pracy, wykonane ze skóry bydlęcej oraz tkaniny po bokach. 

Kołnierz i język wyściełane dla zapewnienia większego komfortu.  

Maksymalna wewnętrzna wysokość w rozmiarze 42: 175 mm. 

Podeszwa: zewnętrzna: kauczuk nitrylowy, międzypodeszwa: poliuretan. 

Rozmiary: od 35 do 48 EU 

Kod oznaczenia: 02+CI+HI+HRO+WR 

NORMY: EN-ISO 20344, EN-ISO 20347:2012 

Obuwie antystatyczne, posiadające system absorbcji energii w części 

piętowej, izolację przed zimnem i ciepłem, odporność na kontakt z wysoką 

temperaturą do 300ºC, odporność na węglowodory, membranę 

wodoodporną Gore-Tex® oraz wysoki poziom przepuszczalności powietrza. 

Poziom odporności na poślizg zgodny z normą ENV13287:2001. 

OPIS CZĘŚCI SKŁADOWYCH: 

Cholewka: licowa skóra bydlęca w kolorze czarnym, o grubości 2,0 - 2,2 mm.  

Poziom przepuszczalności powietrza i wodoodporności zgodny z normą UNE EN ISO 20347:2012. 

Poziom przepuszczalności powietrza i wodoodporności tkaniny cordura zgodny normą UNE EN ISO 

20347:2012. 

Podszewka: Dzięki membranom GORETEX® PERFORMANCE COMFORT oraz MORE SEASON® 

buty posiadają wysoki poziom przepuszczalności powietrza i wodoodporność. Membrana składa się 

z 4 warstw ochronnych, posiada cechy przepuszczalności powietrza i wodoodporności gwarantowane 

przez membranę na bazie PTFE. 

Dane techniczne membrany: 

• Waga: 300 ± 20 g/m2 

• Grubość: 1,0 ± 0,15 mm  

• Izolacja termiczna: < 20 [10^(-3)m2K/W] 

• Przepuszczalność pary: < 15 [m2Pa/W] 

• Odporność na przenikanie wody: > 5000 mbar 

Podeszwa: międzypodeszwa wypełniona czarnym poliuretanem, zapewniającym komfort i absorbcję 

energii w części piętowej dzięki lekkości i niskiej gęstości. 

Antystatyczny kauczuk nitrylowy w kolorze czarnym. Budowa podeszwy została stworzona w taki 

sposób, aby unikać poślizgów, a także aby odprowadzać brudy i tłuszcze. Posiada ona system 

przeciwskrętny, odporność na kontakt z gorącymi temperaturami, izolację przed ciepłem i zimnem 

oraz odporność na olej napędowy. 

Wkładka wewnętrzna: ściegi antystatyczne (nić poliamidowa 6,6 i włókna z przewodzącej stali 

nierdzewnej). Zintegrowany system ergonomiczny, składający się z pianki PU 1060 o wysokiej 

gęstości, co zapewnia przepuszczalność powietrza. 100 % poliester o właściwościach 

antybakteryjnych (zgodnie z normą OEKO-TEX100). Wkładka jest wymienna i może być prana. 


