FICHA TÉCNICA

Referência: 4867AC/EL/HT
Botina de Elástico Acolchoada com Biqueira de Composite
CA 34.626

Foto ilustrativa

CABEDAL

Confeccionado em Vaqueta Relax 1,8 à 2,0mm

CORES DISPONÍVEIS

Preto - referência 4867AC/EL/HT
Marrom - referência 4867AC/MR/EL/HT
Branco - referência 4867AC/BR/EL/HT

BIQUEIRA

Composite (200 Joules)

CONTRAFORTE

Confeccionado em material termoconformado.

DORSO

Em vaqueta soft acolchoada com espuma.

FORRO DO DORSO

Totalmente forrado em SafetDry.

FORRO DA GÁSPEA

Confeccionado em não tecido, sem emendas,
agulhado e com alta capacidade de absorção de
umidade.

LINHAS

Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade.

FECHAMENTO

Sistema calce rápido com elásticos laterais de trama
duplas, recoberto com couro.

ALTURA DO CANO

12,00 cm (referente ao modelo de nº 40)

PALMILHA DE MONTAGEM

Antiperfuro, de fibra sintética de aramida, costurada
no sistema strobel.

PALMILHA CONFORTO

Modelo premium confeccionada em espuma de
carbono, antibacteriana e removível.

NUMERAÇÃO

33 ao 46
*Tamanhos especiais sob consulta.

SOLADO FALCON PU/PU

Confeccionado em PU bidensidade (duas camadas de
poliuretano), injetado diretamente no cabedal.
Compacto e com garras para maior absorção de
impacto, resistência à abrasão, aderência ao solo,
equilíbrio e conforto.
Design tratorado e sistema de drenagem que
impedem a retenção de resíduos.
Canais aderentes, barra antitorção, sistemas Flex
Point, Full Impact, Correct Folder e ABS System.

EMBALAGEM

Embalagem individual plástica.
Caixa coletiva com 10 pares.
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APROVADOS PARA
*Para informações mais detalhadas a respeito de cada tecnologia, clique no ícone.

OBSERVAÇÃO
Este modelo possui outras variações, com biqueiras de plástico ou de aço e certificados de aprovação para
outras atividades. Consulte-nos para mais informações.
Calçado testado em 14.000 volts e aprovado para uso de eletricista.
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