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Histrio védőlábbeli

ÉPÍTŐIPAR SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT 
VÉDŐCIPŐ



A döntéshozóknál a védőcipők kiválasztásánál  még mindig fontos szempont az 
alacsony minőség, nem pedig a kényelmi tényező, melyet a felhasználók 
szenvednek meg.

Egy munkahelyen sokféle mechanikai veszély fordulhat elő, beleértve a 
nedves, lúgos kémhatású vegyszeres környezetet, mely a védőlábbeli 
élettartamát rövidíti, esetenként akár csak néhány heti élettartamot 
okozva. Ennek eredményeképp a cipők feláznak, törött és szakadt 
felsőrésszel már egy gyenge védelmi képességet biztosítanak, továbbá 
rossz láb-higiéniát és esetenként kellemetlen szagokat okozhatnak.

A fent nevezett problémák főként abból erednek, hogy a marhabőr, 
amit hagyományosan lábbeli felsőrészhez használnak, nem 
optimális extrém környezetben. Ez az  alapanyag nem bírja a gyakori 
vízzel való kölcsönhatást, különösen nem a lúgos kémhatásút.

Munkavégzés után a nedves lábbeliket általában a radiátorra teszik 
száradni, mely elősegíti a bőr keményedését és zsugorodását, ezek 
pedig a felsőrész gyors törését eredményezhetik.

HONEYWELL megoldása
Honeywell Industrial Safety kifejlesztette a  kifejezetten 

építőipari környezetre a Pro BTP Histrio modellt,  innovatív 

szövet felsőrésszel 

Bőr - hagymányos 
alapanyag: nem  

kifejezetten alkalmas 
vizes könyezetben, 

kifejezetten nem lúgos 
kémhatásúban

A zord 
munkakörnyezet 
felázást,törött és 
szakadt felsőrészt 
okozhat. 

Bacou Histrio BTP - 
Három hónapos napi 
szintű vizes, cementes 
környezetben történő 

használat után



Bacou Histrio BTP -  
10 hónapos napi szintű vizes, cementes 

környezetben történő használat után

Bacou Histrio BTP -  
10 hónapos napi szintű vizes, cementes 

környezetben történő használat után.

A felsőrész mikroszálas alapanyagból készült -egy modern keveréke a 
poliészternek és poliamidnak, kiváló mechanikai ellenállósággal és 
tartóssággal, továbbá ellenálló erős vegyszeres környezetben is, nincs 
hatással rá a gyakori vizesedés/száradás. Úgy került kialakításra, hogy 
megfeleljen az építőipari követelményeknek.  Jellemzője, hogy 
alacsony a vízfelvevő képessége, viszont magas a légzőképessége/
szellőzése. Ezen tulajdonságok hosszabb távú viseletnél sem 
változnak.

Továbbá a mikroszálas alapanyag nem igényel fényezést, 
tisztítása/karbantartása elegendő egy kefével.

Ezt a terméket számos építőipari területen tesztelték 
Lengyelországban, például: Budimex, Keller, Warbud, Beroa 
cégeknél. Az elvárás pusztán annyi volt, hogy pontosan ugyanúgy 
kezelje a védőlábbelit a használója, mint a korábbi típusnál, semmi 
extra karbantartás vagy tiszítás nem szükséges. A cipő a nyári és a 
téli szezonban is ellenállt a hatásoknak, ép maradt, törés, szakadt/
széthasadt felőrész nélkül.

További előny: Könnyű

A mikroszálas felsőrész lehetővé teszi, hogy csökkenjen
a védőcipő súlya, mert ez az alapanyag könnyebb, mint a megegyező vastagságú bőr

Szabvány Histrio modell

Vízelnyelés (%) 30 9

Víz behatolása (mg) 2 0,2

Légzőképesség (vízgőz behatolása) (mg/c2*h) 0,8 1,6
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Szabvány Histrio modell  

Légzőképesség (vízgőz behatolása) (mg/c2*h)

“A termék valódi teljesítményének hatása a láb védelmében és 
kényelmi szintjében is azt igazolták, hogy a mikroszálas 
felsőrésszel készült HISTRIO sokkal jobb eredményeket ért el az 
EN 20345 szabványban meghatározottakhoz képest.  A "valódi 
környezetes" tesztek is igazolják a tesztelők pozitív 
véleményét. "
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POROMAX® 3D BÉLÉS
Bacou Pro BTP és Bacou Hulso BTP

•   Megfelelnek az EN ISO 20345-2011 szabványban foglalt 
követleményeknek

• Lélegző, ellenálló, gyorsan szárad
•   Antibakteriális és szagsemleges

• Láb higiénia és szellőzés

Ergonomikus
párnázott bokarész 

• A könnyű mozgásért és fokozott kényelemért

MEGERŐSÍTETT TALPRÉSZ 
Bacou Pro BTP, Bacou Hulso 
BTP és Bacou Hulso Ice BTP

•   Nagy szakítószilárdságú 3D szál a 
tartósságért

• Láb szellőzése: gyors száradás

• Hőszigelel

• Továbbfejlesztett higiénia: felszívja az izzadtságot

•  Kényelem

TALPÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM  
•  Rozsdamentes acél: 
magas ellenállóság, legsokrétűbb 
kockázatok ellen nyújt védelmet.

•  Átszúrás elleni védelem:
több, mint 1100N egy 4,5mm hegyű tüskével

CSERÉLHETŐ TALPBETÉT
Bacou X’Max Black - Cikkszám:. 60 003 50

•  Két  sűrűségű PU az intenzív használatért
•  Antibakteriális: hosszabb élettartam
•  Antisztatikus: az optimális hatékonyságért
• Kényelmes: formázott, emelt sarokrész, hogy megelőzze a

isérüléseket és az izomfáradást
•  Folyadék elvezető csatornák: biztosítják a légmozgást

a talp alatt séta és egyéb mozgás közben is

PU2D FRÖCCSÖNTÖTT TALP  
KIVÁLÓ ELLENÁLLÓSÁG, SRC-MINŐSÍTÉS

• Magas csúszás elleni védelem: köszönhetően a 
mély, széles és öntisztuló talpkialakításnak
•  Folyadékelvezető csatornák, hogy megelőzzék a csúszást
•   Speciálisan kialakított hajlító vonalak:

a láb biomechanikáját figyelembe véve
•  Különálló sarokrész: mindenfajta talajon kiváló tapadást

nyújt és energiaelnyelő a megnövetl kényelemért

200J SPACIUM™ ORRMEREVÍTŐ 
FRÖCCSÖNTÖTT POLIMERBŐL

•  Fémmentes: 50%-kal könnyebb, mint az acél
• Széles orrmerevítő: a megnövelt kényelemért, 
mindefajta lábtípushoz ideális
•Nem mágnesehető
•  Hőszigetel
• Nem deformálódik

MIKROSZÁLAS FELSŐRÉSZ 
Bacou Histrio BTP és Bacou Hulso BTP

• Poliészter és poliamid-alapanyagú 
anyagból, kiemelkedő tulajdonságok 

MIKROSZÁLAS NYELV  
Bacou Hulso BTP

•  Megnövelt ellenállósság és tartósság

PÁRNÁZOTT SAROK ÉS NYELV

•  Biztosítja a kényelmet, hosszú távú 
viselés esetén is

OLDALSÓ VARRATOK  
• Megelőzi a víz, por és egyéb anyagok 
bejutását a védőlábbelibe

Az építőipar számára kifejlesztett speciális technológiák




