
 

 

 

 

 

Дякуємо Вам та вітаємо з вибором продукту DIKAMAR*/ALPHA BOOTS**. Ви купили продукт відмінної 

якості, який забезпечить вам винятковий комфорт та захист. Ваші чоботи були виготовлені за незмінно 

високими стандартами якості. 

Будь ласка, прочинайте інструкцію уважно, так як це може допомогти Вам вибрати правильний  тип взуття 

для Вашої робочої ситуації. Будь ласка поміряйте взуття перед використанням для досягнення 

максимального комфорту. 

Важливо: вибір правильного взуття повинен базуватись на оцінці ризику в робочому середовищі та 

необхідному рівні захисту. 

РІВЕНЬ ЗАХИСТУ 

Переконайтесь, що чоботи промарковані знаком СЕ або СЕ плюс EN ISO 20345 (захисне взуття) або EN ISO 

20347 (взуття професійної призначеності). Зверніть увагу, що дослідний зразок був перевірений і схвалений 

фахівцями CTCP*** і задовольняє вимоги цих стандартів. 

Захисне взуття забезпечує вищий рівень захисту, так як воно обладнане захисним підноском, який захищає 

пальці ніг від удару силою щонайменше 200 Дж і від стискаючого навантаження в 15 кН. 

Символ Опис 
Вимоги до взуття 

Захисне 
СЕ + EN ISO 20345 

Професійне 
СЕ + EN ISO 20347 

FO Підошва стійка до мастил   

A Антистатичне взуття   

E Поглинання енергії в області п’яти, 20 Дж   

P Захист від проколу, 1100 Н   

CI Ізоляція від холоду   

SRA Опір ковзанню на керамічній плитці, вкритій миючим засобом   

SRB Опір ковзанню на металі, вкритому гліцерином   

SRC SRA + SRB   

S4 SB + A + E   

S5 S4+ P + рельєфна підошва   

O4 OB + A + E   

O5 O4 + P + рельєфна підошва   

ЗАХИСНІ ЧОБОТИ З МАРКУВАННЯМ СЕ 

Це означає, що Ваші чоботи відповідають Європейській директиві засобів індивідуального захисту (Directive 

CEE/89/686). Це гарантує високий комфорту, зносостійкості та якості і означає, що ці черевики підходять для 

ситуацій, коли захист потрібен не лише від води. 

ОПІР КОВЗАННЮ 

Всі чоботи мають певний опір ковзанню. Проте, зверніть увагу, що ступінь опору ковзанню визначається 

взуттям, типом підлогового покриття і забрудненням. Ваше взуття не може захистити Вас від усіх нещасних 

випадків внаслідок ковзання, які можуть бути викликані дуже слизькою підлогою або забрудненням, яке 

попало в профіль підошви. Це ще одна причина для збереження Ваших чобіт чистими. При використанні 

чобіт в слизьких умовах не слід робити різких рухів. 
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ЗАХИСТ ВІД ПРОКОЛУ 

Опір проколу цього взуття був виміряний в лабораторії за допомогою цвяха діаметром 4,5 мм і зусилля  

1100 Н. Більша сила або менший діаметр цвяха збільшують ризик проколу. За таких обставин слід 

розглянути два альтернативні типи анти прокольних устілок, доступних на ринку ЗІЗ. Це металеві пластини 

та неметалеві устілки. Обидва типи відповідають мінімальним вимогам стандарту по захисту від проколу, 

але кожен з них має додаткові переваги та недоліки, включаючи наступні: 

Металева устілка: Захист менш залежний від форми гострого предмета/небезпеки (тобто діаметр, 

геометрія, гострота) та не покриває всю область підошви. 

Неметалева устілка: Може бути гнучкішою та забезпечує більшу зону покриття в порівнянні з металевою 

пластиною, але опір проколу більш залежний від форми гострого предмета/небезпеки (тобто діаметр, 

геометрія, гострота). 

Для більш детальної інформації про анти прокольні вставки, що використовуються в Вашому взутті, 

зв’яжіться з виробником або Вашим постачальником. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОЧИЩЕННЯ 

Очищайте взуття після кожного використання за допомогою м’якої щітки та м’якого 

миючого засобу. Змийте залишки миючого засобу водою та дайте взуттю висохнути. 

Зберігайте взуття в добре вентильованому приміщенні.  Ретельне чищення матиме 

позитивний ефект на термін служби Вашого взуття. 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА 

Візуально перевіряйте Ваші чоботи перед кожним використанням. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ взуття якщо ви не 

впевнені, що воно в хорошому стані, та що захисні елементи (наприклад захисний підносок, анти 

прокольна пластина) присутні та не пошкоджені. Пошкоджені елементи, ймовірно, не захистять Вас під час 

наступного інциденту. 

ГАРАНТІЯ 
 
DIKAMAR несе відповідальність тільки за якість матеріалу та за виробничі дефекти. Гарантія 
припиняє свою дію, якщо чоботи: 

 зношені внаслідок нормального використання 

 не очищались належним чином 

 були пошкоджені внаслідок неправильного використання 

 

www.dikamar.com 
 

*DIKAMAR, Lda, Parque Industrial Manuel da Mota, Lt 29, 3100-354 Pombal – PORTUGAL Tel:+351 236 244 580, Tel:+351 236 

207 169, Fax: +351 236 244 570 

** ALPHABOOTS, Lda, Parque Industrial Manuel da Mota, Lt 29, 3100-354 Pombal – PORTUGAL Tel:+351 236 244 580, Tel:+351 

236 207 169, Fax: +351 236 244 570 

*** CTCP- Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, Rua de Fundões-Devesa velha, 3700-121 São João da Madeira, 

Portugal Tel: +351 256 830 950, Fax: +351 256 832 554 

Офіційний дистриб’ютор та імпортер в Україні: ТОВ ФІРМА «АВЦЕНТР» вул. Аляб’єва, 3, Київ, 04080, Україна, тел. 

+380 (44) 230-87-07; e-mail: office@avcentr.com.ua; WEB: www.avcentr.com.ua 
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