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Deklaracja zgodności WE 
 

Modele: 4151-ESD, 4155-ESD 
 

 
Julex & Spółka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZAŃCOWICE 289 
 
deklaruje odpowiedzialność za następujące produkty: 
4151-ESD, 4155-ESD  
opisane poniżej w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. 
 

 

 
Producent:  Julex & Spółka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZAŃCOWICE 289 
 
Pełna nazwa:  Saboty Anatomico 4151 ESD 
   Klapki Anatomico 4155 ESD 
 
Model:    4151-ESD , 4155-ESD 
Rozmiary:  35-50 w numeracji francuskiej 
Znak zgodności:  CE kategoria I 
Materiały:  Cholewka  – skóra  
   Wkładka  – korkowa profilowana / skóra 
              Podeszwa – mikroguma 

 

 

 
Oświadczamy, że wymienione produkty: 
 
• są zgodne z normą PN EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej obuwie zawodowe 
• są zgodne Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425. 
• są identyczne ze środkami ochrony indywidualnej będącymi przedmiotem badania i świadectwa jakości nr ROW-II-131/4/BI/2008 

oraz ROW-II-131/4/BI/2008 wydanego przez: IPS w łodzi Oddział w Krakowie  
• spełniają wymagania normy PN EN 61340-5-1 
 

 

 
Termin przydatności: zaleca się aby nie przechowywać obuwia dłużej niż 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania. 
 

 

Przechowywanie:     
Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem,  zabrudzeniem i  bezpośrednim 
promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła. 

 
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA OBUWIA 
 

OBUWIE ANTYELEKTROSTATYCZNE – w przypadku zakupu obuwia antyelektrostatycznego: 
 
Zaleca się, aby obuwie antyelektrostatyczne było stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia możliwości naładowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie 
ładunków  Elektrostatycznych tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapłonu od iskry, np. palnych substancji i par, oraz gdy nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia 
elektrycznego spowodowanego przez urządzenia elektryczne lub elementy znajdujące się pod napięciem. Zaleca się jednak zwrócenie uwagi na to, że obuwie 
antyelektrostatyczne nie może zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż wprowadza jedynie pewną rezystancję elektryczną między stopą a 
podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dalsze środki w celu uniknięcia ryzyka. Zaleca się, aby takie 
środki oraz wymienione niżej badania były częścią programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy. 
Zaleca się, aby zgodnie z doświadczeniami rezystancja elektryczna wyrobu zapewniająca pożądany efekt antyelektrostatyczny w okresie użytkowania była niższa niż 1 000 MΩ. 
Dla nowego wyrobu dolną granicę rezystancji elektrycznej określono na poziomie 100 kΩ, aby zapewnić ograniczoną ochronę przed niebezpiecznym porażeniem elektrycznym 
lub przed zapłonem w sytuacji uszkodzenia urządzenia elektrycznego pracującego przy napięciu do 250 V. Jednak użytkownicy powinni być świadomi tego, że w określonych 
warunkach obuwie może nie stanowić dostatecznej ochrony i dla ochrony użytkownika powinny być zawsze podjęte dodatkowe środki ostrożności. 
Rezystancja elektryczna tego typu obuwia może ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wpływem wilgoci. Obuwie to nie będzie spełniało swojej 
założonej funkcji podczas użytkowania w warunkach mokrych. Jest więc niezbędne dążenie do tego, aby obuwie spełniało swoją założoną funkcję odprowadzania ładunków i 
zapewniało ochronę przez cały czas eksploatacji. Zaleca się użytkownikom ustalenie wewnątrzzakładowych badań rezystancji elektrycznej i prowadzenie ich w regularnych i 
częstych odstępach czasu.  Obuwie klasyfikacji l może absorbować wilgoć, jeśli jest noszone przez długi czas, a w wilgotnych i mokrych warunkach może stać się obuwiem 
przewodzącym. Jeśli obuwie jest użytkowane w warunkach, w których materiał podeszwowy ulega zanieczyszczeniu, zaleca się, aby użytkownik zawsze sprawdzał właściwości 
elektryczne obuwia przed wejściem w obszar niebezpieczny.  
Zaleca się, aby w miejscach, gdzie używane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podłoża nie była w stanie zniwelować ochrony zapewnianej przez obuwie. Zaleca się, 
aby w czasie użytkowania obuwia żadne elementy izolujące, z wyjątkiem dziewiarskich wyrobów pończoszniczych, nie były umieszczane pomiędzy podpodeszwą obuwia i stopą 
użytkownika. Jeśli jakakolwiek wkładka jest umieszczana pomiędzy podpodeszwą i stopą, zaleca się sprawdzanie właściwości elektrycznych układu obuwie/wkładka.  

 
  
 


