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WAŻNE WSKAZÓWKI PRODUCENTA OBUWIA ABEBA
zgodnie z EN ISO 20345:2011 i EN ISO 20347:2012 - ustęp 8
Należy dokładnie przeczytać i obowiązkowo przestrzegać
Szanowny Kliencie !
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, firma ABEBA wyprodukowała opisane tutaj obuwie z
najwyższą starannością. Stosując najnowocześniejsze techniki produkcji i materiały najwyższej
jakości ABEBA wyznaje od lat zasadę podwójnej ochrony:
- ochrony użytkownika przed produktem,
- ochrony produktu przed użytkownikiem.
Firmę ABEBA, jako specjalistę w zakresie obuwia ochronnego i zawodowego, dysponującego
własnym działem badawczo-rozwojowym i zakładami produkcyjnymi, cechuje dążenie do
zapewnienia najwyższej jakości i najwyższa kompetencja techniczna.
Życzymy wiele zadowolenia z użytkowania zawodowego i ochronnego obuwia ABEBA.
PRODUCENT OBUWIA:
ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH
Schlackenbergstrasse 5
66368 St. Ingbert
Phone: +496893074
Email: abeba@abeba.de
Web site: www.abeba.com

STOSOWANIE I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Noszenie butów o własnościach ochronnych jest wymagane wówczas, gdy stopy są
narażone na urazy. Mogą to być między innymi uderzenia i pochwycenia, oddziaływania
przedmiotów upadających, spadających lub toczących się, nastąpienia na ostre przedmioty,
oddziaływania gorących i żrących płynów. Ponadto prosimy o przestrzeganie przepisów branżowego
zakładu ubezpieczeń. W przypadku stwierdzenia oznak uszkodzenia należy zaniechać dalszego
użytkowania obuwia. Wykorzystanie dodatkowych elementów, które nie zostały zintegrowane z
obuwiem przez producenta np. profilowanych wkładek do butów, może wpłynąć ujemnie na funkcje
ochronną obuwia, a tym samym na bezpieczeństwo użytkownika. Jeśli dodatkowe elementy okażą
się konieczne, prosimy zwrócić się do naszego serwisu technicznego. Poniższa gwarancja dotyczy
obuwia znajdującego się w dobrym stanie. Firma ABEBA nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za
niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie obuwia, wzgl. użytkowanie w celach nie wymienionych w
niniejszej instrukcji użytkowania. W przypadku uzasadnionej reklamacji firma ABEBA wymieni
obuwie i zwróci koszty jego zakupu. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody następcze.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Celem zapewnienia właściwych warunków higienicznych wewnątrz obuwia, obuwie należy
nosić na zmianę w jednodniowym rytmie zmian, ponieważ przedłuża to także żywotność obuwia.
Po każdym użyciu buty należy przechowywać w przewiewnym pomieszczeniu. Obuwie należy
regularnie czyścić z brudu i pyłu za pomocą szczotki. Gładką lub impregnowaną skórę można
pielęgnować środkami do pielęgnacji obuwia dostępnymi w handlu. Suszenie wilgotnego lub
mokrego obuwia na źródle ciepła nie jest zalecane. Obuwie z materiałem wierzchnim z mikrowłókna
może być prane w pralce w temp. 30 st. C. Inne materiały wierzchnie nie mogą być prane.
NORMY
Oznakowanie CE na bucie oznacza, że obuwie spełnia podstawowe wymagania europejskiej
dyrektywy 89/686/EWG, art. 10, zastąpione ostatnio przez dyrektywę 96/85/EWG - Środki ochrony
indywidualnej.
W zależności od rodzaju oznakowania umieszczonego na obuwiu spełnia ono kategorie i wymagania
następujących norm:
EN ISO 20345:2011
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne;
EN ISO 20347:2012
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne;
Ponadto obowiązują następujące normy:
EN ISO 20344:2011
Środki ochrony indywidualnej -- Metody badania obuwia;
EN ISO 13287:2007 - Obuwie -- Metoda badania odporności na poślizg;
Oznaczenie na obuwiu dowodzi uzyskania certyfikacji od uznanej jednostki badawczej (TUV
Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, d-90431 Nürnberg - jednostka notyfikowana: 0197
wzgl. PFI Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V., Marie-Curie- Straße 19, D-66953 Pirmasens jednostka notyfikowana: 0193).

OZNACZENIA OBUWIA
Każde obuwie bezpieczne i zawodowe należy jasno i trwale oznakować następującymi informacjami:
a)rozmiar
b) znak producenta
c) oznaczenie typu producenta
d) rok produkcji i przynajmniej kwartału
e) odsyłacz do międzynarodowej normy
f) symbol z poniższych tabel odpowiedni dla przewidzianej ochrony i/lub ewentualnie zgodnie z
odpowiednimi kategoriami:
WYMAGANIA WOBEC BUTÓW BEZPIECZNYCH I ZAWODOWYCH
(wyciąg z norm EN ISO 20345:2011 wzgl. EN ISO 20347:2012
Kategorie
SB

S1

S2

S3

X

X

X

X

OB

O1

O2

O3

Wymagania podstawowe (wyciąg)
Ochrona palców stóp (200 dżuli)
Odporność na poślizg
SRA (na podłożu pokrytym roztworem
laurylosiarczanu sodu - SLS)
SRB (na podłożu metalowym pokrytym
glicerolem)

Jedno z tych trzech wymagań
(SRA, SRB lub SRC) musi być spełnione

SRC (na obydwu ww. podłożach, czyli SRA i SRB)
Wymagania podstawowe dla obuwia zawodowego i bezpiecznego podane są w tabeli 2 i 3 danej
normy
Kategorie
Wymagania dodatkowe (wyciąg)

Symbol

SB

S1

S2

S3

OB

O1

O2

O3

Zabudowana pieta

0

X

X

X

0

X

X

X

Podeszwa profilowana

0

0

0

X

0

0

0

X

Odporność na przebicie

P

0

0

0

X

0

0

0

X

Obuwie antystatyczne

A

0

X

X

X

0

X

X

X

Absorpcja energii w części piętowej

E

0

X

X

X

0

X

X

X

WRU

0

X

X

0

X

X

FO

0

X

X

0

0

0

Przepuszczalność wody i absorpcja wody
Odporność na paliwo

X

0

Wymagania dodatkowe dla obuwia bezpiecznego i zawodowego podane są w tabeli 16, dla obuwia
bezpiecznego w tabeli 18 danej normy.

Oznaczenia w tabelach:
X - spełnia wymagania określone kategorią
0 - kategoria nie zobowiązuje do spełnia danych wymagań, mogą być spełnione dodatkowo
UWAGA!!! Informacje dodatkowe dotyczące obuwia antystatycznego
Obuwie antystatyczne należy stosować w przypadku ochrony potrzeby zredukowania
naładowania elektrostatycznego poprzez odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, aby
zapobiec groźbie zapłonu np. palnych substancji i par w wyniku przeskoku iskry oraz wówczas, gdy
nie można w pełni wykluczyć groźby porażenia elektrycznego, przez urządzenia elektryczne lub przez
elementy przewodzące prąd. Należy mieć na uwadze, że obuwie antystatyczne nie zapewnia
dostatecznej ochrony przed porażeniem elektrycznym, zapewnia jedynie opór elektryczny między
podłożem a stopą. Jeśli nie można całkowicie wykluczyć groźby porażenia elektrycznego należy
podjąć dalsze środki w celu wykluczenia tego zagrożenia. Środki takie i wskazane poniżej kontrole
powinny stanowić elementy składowe rutynowego programu zapobiegania wypadkom na
stanowisku pracy.
Doświadczenie wykazało, że dla celów ochrony antystatycznej droga przewodzenia przez
obuwie w przebiegu całego okresu jego użytkowania powinna wykazywać oporność elektryczną
poniżej 1000 MΩ. Wartość 100 kΩ jest uznawana za najniższą granicę oporności dla nowego
produktu, zapewniającą ograniczoną ochronę przed niebezpiecznymi porażeniami elektrycznymi lub
zapłonem na skutek uszkodzenia urządzenia elektrycznego pracującego pod napięciem 250V. Należy
przy tym uwzględnić, że przy określonych warunkach obuwie nie zapewnia dostatecznej ochrony;
dlatego użytkownik obuwia powinien zawsze zastosować dodatkowe środki ochrony.
Wartość oporności elektrycznej obuwia może ulegać znaczącej zmianie pod wpływem
ugięcia obuwia, obecności zabrudzeń lub wilgoci. Z tego względu należy zapewnić, aby dany produkt
spełniał założone wymagania odnośnie do odprowadzania ładunków elektrycznych, zapewniając
pewną ochronę przez pełny okres użytkowania obuwia. Dlatego zaleca się użytkownikowi, aby
wówczas, gdy jest to konieczne, określił na miejscu opór elektryczny oraz przeprowadzał jego
okresowe kontrole w krótkich odstępach czasu.
Buty zakwalifikowane do grupy I mogą absorbować wilgoć w przypadku dłuższego noszenia
w warunkach powodujących zabrudzenie materiału podeszwy, użytkownik winien skontrolować
właściwości elektryczne noszonego obuwia każdorazowo przed wejściem do obszaru zagrożenia.
W obszarach w których będzie noszone obuwie antystatyczne, oporność podłoża powinna
być taka, aby nie pozbawiała obuwia ochronnego zakładanych funkcji.
W czasie użytkowania obuwia nie należy stosować żadnych dodatkowych wkładek
izolujących pomiędzy stroną wewnętrzną podeszwy a stopą. W przypadku wykorzystania wkładki
pomiędzy podeszwą buta a stopą, należy skontrolować właściwości elektryczne połączenia obuwiewkładka.
!!!!INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WKŁADEK IZOLUJĄCYCH!!!!
Jeżeli obuwie zostało dostarczone z wkładką izolującą, oznacza to, że zostały już
przeprowadzone testy przy włożonej wkładce. UWAGA: Obuwie wolno używać tylko z włożoną
wkładką, załączoną wkładkę można zastępować tylko porównywalną wkładką pierwotnego
producenta obuwia:
Jeżeli obuwie zostało dostarczone bez wkładki, oznacza to, że testy zostały przeprowadzone
bez wkładki. UWAGA: Włożenie wkładki może wpływać na właściwości ochronne obuwia.
Włożenie nie zatwierdzonej przez ABEBA wkładki powoduje, że certyfikacja bezpieczeństwa
dla obuwia traci ważność!

OBJASNIENIE ZNAKÓW (PIKTOGRAMY)
materiał wierzchni
podszewka z wyściółką
podeszwa
skóra
skóra pokryta
materiał włokienniczy
inny materiał

