
 

FIŞĂ DE PRODUS       

MISTRAL 96939 S3 SRC 
DESCRIERE 
Ghete impermeabile din piele naturală cu bombeu din oţel şi talpă mediană. Căptuşeală igienică 

respirabilă. Talpă cu amortizare de şocuri anti-alunecare, anti-statică, anti-torsiune şi anti-abraziune. 

Protecție suplimentară pentru maleole – o pernă care protejează de orice lovituri laterale.  

 

 
 
Cod produs 

 

    

96939

MATERIALE 

Standard EN: EN ISO 20345:2011 

Categorie siguranţă: S3 SRC 

Mărimi: 36 - 48 

Lăţime: 11 

Ambalare:        10 perechi de aceeaşi mărime 

SPECIFICAŢII TEHNICE DE SIGURANŢĂ 

Descriere UM             EN ISO 2 
articol  

Rezistenţă la impact mm 5.3.2.3 

Rezistenţă la strivire mm 5.3.2.4 

Rezistenţă la perforare N 6.2.1.1 

Rezistenţă electrică 

- umed MΩ 6.2.2.2 

- uscat MΩ 6.2.2.2 

Absorbţie energie J 6.2.4 

Permeabilitate vapori apă mg/cm2*h 5.4.6 

Coeficient de permeabilitate mg/cm2 5.4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPOZITARE, ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE 

Încălţămintea de protecţie Panda trebuie depozitată în ambalajul original, la o temperatură ce nu depăşeşte 35˚C, 
cu umiditate mai mică de 80% şi ferită de acţiunea directă a razelor solare. Curăţaţi încălţăminea după fiecare 
utilizare şi nu o uscaţi în apropierea sau deasupra surselor de căldură. Efectuaţi un tratament periodic al părţii 
superioare cu o cremă de ghete adecvată, ce conţine ceară, grăsimi , silicon, etc. Evitaţi contactul cu substanţele 
chimice agresive şi temperaturile extreme. Verificaţi să se prezinte în bune condiţii înainte de fiecare utilizare. 
 
                          Datele din această fişă pot fi modificate fără notificare prealabilă în urma evoluţiei materialelor. 

Partea superioară piele naturală impermeabilă 

Căptuşeală căptuşeală igienică cu aerisire şi rezistenţă la uzură 

Talpă talpă mediană din poliuretan de joasă densitate, talpă 

exterioară din poliuretan de înaltă densitate 

Bombeu 

protector 

oţel, rezistenţă la impact până la 200J şi rezistenţă 

la strivire până la 1500 kg 

Talpă mediană oţel 

Protecție pentru 
maleole 

Perne pentru protecția de orice lovituri laterale. 

345:2011 Rezultat Descriere UM          EN ISO 20345:2011 
                                                                                            articol          cerinţe 

Rezistenţă la apă 

- penetrare g 6.3. ≤ 0,2 

- absorbţie  % 6.3. ≤ 30 

Permeabilitate la vapori de apă mg/cm2*h   5.5.3 ≥ 2,0 

Coeficient de permeabilitate  mg/cm2     5.5.3 ≥ 20 

Rezistenţă la abraziune mm3          5.8.3 ≤ 150 

Rezistenţă la flexare mm 5.8.4 ≤ 4 

Tărie lipitură între straturi N/mm        5.8.6 ≥ 4 

Hidroliză (tălpi din PU) mm 5.8.5 ≤ 6 

 Rezultat 
 
 
0,19 

2,1 

26,8 

215 

49,7 

0 

4,6 

1 

cerinţe 

≥ 14 14,5 

≥ 14 16,0 

≥ 1000 pass 

≥ 0,1 şi 5,3 

≤ 1000 75,5 

≥ 20 40 

≥ 0,8 1,2 

≥ 15 16,9 
 

REZISTENŢĂ LA ALUNECARE 

Coeficient de fricţiune 
 

Cerinţe 

 
    Rezultat 

 
 Depăşire 

Dale ceramice (înclinare 7°) ≥ 0,28 0,51 82% 

Dale ceramice (supr. dreaptă) ≥ 0,32 0,53 65% 

Oţel (înclinare 7°) ≥ 0,13 0,14 7% 

Oţel (supr. dreaptă) ≥ 0,18 0,2 11% 

 



Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea vreunei porţiuni a acestei fişe 
fără un acord prealabil în scris



 


