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Prin prezentul se certifică faptul că articolele de echipament individual de protecţie descrise mai departe au obținut un 

aviz pozitiv în urma „examinării CE de tip”, demonstrând conformarea acestora la cerinţele de siguranță și protecție a 

muncii din Directiva 89/686/CEE. 

 

Producător: 

(Responsabil 

pentru EIP) 

 

PANDA SPORT s.r.l. 

Contrada Colucci, 154 – 72014 CISTERNINO (BR) - ITALIA 

Tip de EIP: 

 

Încălțăminte de siguranță în conformitate cu EN ISO 20345:2011, clasa I (=încălțăminte din 

piele și alte materiale, mai puțin încălțăminte integral din cauciuc sau material polimeric) 

 

Categorie de EIP: II: Echipament individual de protecţie împotriva riscurilor „medii”. 

Prezentul atestat este bazat pe standardele la care se face referire mai jos: valabilitatea nu mai 

este asigurată prin intrarea în vigoare a unor standarde înlocuitoare. 

 

Model: „LX9519 S3 RITMO” 

Descriere: model: B (pe gleznă); 

sistem de închidere: cu șireturi; 

procesare: injecție directă; 

talpă: TPU gri, marcată cu „ANTISTATIC OIL RESISTANT MADE IN ITALY” (cod. POL1101); 

lamelă: spumă poliuretanică neagră (cod. POL1001 - POL1002 - POL1003); 

față: piele șpăltuită neagră BARTON IDRO, grosime declarată 1,8-2,0 mm (cod. PEL0500290) 

cu inserții gri REFLEXFL901/E (cod. MTO2110070); 

gleznă: material negru ALFA LISCIO (cod MTO2010090), cu un strat din material din spumă; 

limbă/interior: material negru ALFA LISCIO (cod MTO2010090), cu căptușeală pe mijloc și 

întărituri; 

căptușeală față: pâslă gri închis PUNTA ECO (cod. MRI305); 

căptușeală spate: material tridimensional roșu RETE AINET (cod MFO2010020); 

căptușeală ștaif: pâslă gri antracit AGOTEX 9/10 (cod. MRI301); 

branț: material multistrat alb, marcat cu „TESSILTOSCHI K 18.0/2 ZERO PERFORATION” 

(cod. SSOP20), care are rol și de protecție la perforare; 

talonet lipit de branț: spumă gri cu material negru (cod. SFIF169042); 

bombeu: material polimeric articol 6053 Co.Bo. (cod. PUN21006). 

 

Standard tehnic: EN ISO 20344:2011 

(UNI EN ISO 20344:2012) 

Echipament individual de protecţie – Metode de testare 

pentru încălțăminte 

EN ISO 20345:2011 

(UNI EN ISO 20345:2012) 

Echipament individual de protecţie –  Încălțăminte de 

siguranță 

Utilizare destinată: activități industriale generale; activități de inginerie, activități agricole, depozite, lucru pe 

camioane, macarale. 

Interval de mărime: de la 36 la 48. 

Fișă tehnică: DC-7954/E (inclusiv aplicația către RCT şi documentația tehnică). 

Raport de test: RTC nr. 353129/E. 

Bază de evaluare: cerinţele aplicabile ale Directivei europene 89/686/CEE şi standardele de referință. 
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Funcții și niveluri de 

performanță: 

cerințe de bază pentru încălțăminte siguranță (a se vedea tabelele 2 şi 3 ale EN ISO 20345:2011): 

toate cele obligatorii, care includ: 

 

SRC (*): rezistență la alunecare - respectă următoarele cerințe: 

 suprafață: ceramică/lubrifiant: soluție de detergent; 

 suprafață: oțel/lubrifiant: glicerină 

 

cerințe suplimentare (tabelele 18 şi 20 ale EN ISO 20345:2011): 

S3: zona călcâiului închisă, proprietăți antistatice, absorbția de energie în călcâi, rezistență la uleiuri și 

combustibili, rezistență la pătrunderea și absorbția apei (față impermeabilă), rezistență la perforare, 

talpă cu crampoane. 

 

Notă: rezistența la perforare a branțului din material sintetic rezistent la înțepare tinde să scadă 

proporțional cu diametrul obiectului perforant; în schimb, branțul sintetic oferă o suprafață de 

protecție mai mare și avantaje ergonomice (flexibilitate, izolație, absorbția umidității și șocurilor). 

 

Marcaje: 

 

 
(vezi mai jos) 

pe o etichetă cusută conținând următoarele informații: 

▪ marcajul CE atestă conformarea EIP la toate prevederile Directivei 89/686/CEE (și ale 

amendamentelor ulterioare); 

▪ numele producătorului 

▪ numele modelului (cod alfanumeric: unic/fără ambiguități); 

▪ numărul și anul standardului tehnic armonizat la care se face referire; 

▪ simboluri cu privire la siguranţă; 

▪ mărimea (imprimată pe talpă); 

▪ data de fabricație; 

.. 

 
Notă: Fișa tehnică conține o descriere mai detaliată a EIP (material, metodă de asamblare, fotografii sau schițe); date privind 

performanta, funcții de siguranţă şi nivelul de protecţie; elemente de conformitate la cerinţele de bază şi cele suplimentare. 

Fișa tehnică reprezintă o parte integrantă a prezentului Certificat, care trebuie să fie păstrat de către producător pentru a putea fi 

furnizat - la cerere - organismului de supraveghere sau agentului de control. 

 

 

Marco Meyer 
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Managing Director 


