FICHA TECNICA

TKW2000CHO
LINHA OUTDOOR
DESCRIÇÃO

CABEDAL

Couro Top Quality – com padrão
internacional de qualidade e práticas ambientais
sustentáveis orientadas pela LWG (Leather Working
Group). Tratamento hidrofugado contra a entrada
de líquido com acabamento, livre de marcas de
peste, bernes, carrapatos e furos, espessura de
1,8/2,0mm resistente a rasgamento, abrasão e
flexão, não solta pigmento nem seco nem úmido,
permeabilidade do vapor de água e coeficiente do
vapor de água dentro da norma ABNT ISO20347.

Solado FlexMotion é feito em borracha resistente a
óleo e graxos conforme ABNT NBR ISSO 20344, com
ranhuras de 3mm de profundidade em forma de raios
voltados para as laterais no qual serve para rápido
escoamento da lamina de água na parte frontal e na
parte traseira.

Calçado tipo bota para proteção dos pés confeccionado
em couro com tratamento hidrofugado, espessura de
1,8/2,0mm na cor dark brown, forração interna em tecido
com trama circular dublado com manta não tecido 0,8mm
na região do colarinho, membrana interna hidrorepelente com tecnologia Waterproof e vedação especial,
língua em tecido com acolchoamento e forração interna,
palmilha de montagem fixada no cabedal com espessura
de 2,2mm em material não tecido anti-bactericida, antifungicida; fechamento através de atacador com
passadores de metal; solado de EVA com borracha,
palmilha de conforto plana em EVA perfurada dublada
com tecido antibactericida e anti-fungicida

BIQUEIRA

Este calçado é compatível apenas com
biqueira PVC/termoplástica. Biqueiras de aço e composite
não são aceitas nesse modelo.

FORRAÇÃO

em tecido favinho anti-bactericida e antifungicida resistente contra rasgamento e abrasão, com
toque macio. Forração na parte interna da gáspea em
material não tecido de 1,8mm e forro suador parte
traseira. A forração conta com membrana Waterproof no
seu interior que oferece resistência contra a entrada de
líquidos.

PALMILHA DE MONTAGEM
A palmilha é fixada através do processo cimentado em
material não tecido com fibra na parte de trás da palmilha
para dar maior estabilidade no calçado.

PESO 900g (par)

NUMERAÇÃO

EMBALAGEM

Biqueira plástica: 38 ao 44
Biqueira composite: N/A
Biqueira de aço: N/A

Caixa Individual: 36,5cm x Largura 25,5cm x Altura 12cm
Caixa Coletiva: 66cm x LARGURA 52cm x ALTURA 38cm
Quantidade por Caixa Coletiva: 10 pares

CONTRAFORTE Termoplástico espessura 1,4mm

VALIDADE 24 meses para
estocagem iniciando a partir
da data de fabricação gravada
no próprio calçado.

ATACADOR feito em poliéster com diâmetro de 3mm.

Para mais informações sobre esse calçado CLIQUE AQUI ou acesse www.estivalshoes.com

