
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ НА TIGER GRIP 

 
CE маркировката за съответствие на продукта означава, че той отговаря на основните изисквания за безопастност заложени 

в Европейската Директива 89/686/ЕИО за лични предпазни средства: безопастност, удобство, сигурност. 

Внимание: Продуктите ни покриват само рисковете за които защитните бомбета/ галоши са предназначени. Поставяйте ги 

само върху обувки с равни подметки. Да не се използват за изкачване на стълби, столове и друго сходно оборудване. За 

правилна употреба на защитните галоши, важно е да се убедите, че галошът правилно приляга върху обувката на 

потребителя. 

Съхранение: Съхранявайте в оригиналната опаковка и торбичка, на чисто, проветриво, сухо място без влага. Моля не 

поставяйте тежки предмети отгоре. 

Дата или период на съхранение: Неупотребяваните и съхранени в оригиналната опаковка/ торбичка предпазни бомбета 

и галоши имат срок на съхранение 10 години от датата на производство, която фигурира като индивидуална маркировка 

върху всяка торбичка. 

 

 

 

 

EASY GRIP предотвратява подхлъзване върху мазен/ мокър под. 

Стандарти:  Продуктът е тестван съгласно следните параграфи на стандард EN ISO 20347 (без защитно бомбе) за предпазни 

обувки. 

- Устойчивост на пречупване на ходилото                    - Устойчивост на подхлъзване (SRC) – EN ISO 13287 

- Устойчивост на износване на ходилото 

- Гъвкавост на горната част 

Изпитанията са извършени съгласно стандарт EN ISO 20344 от Европейски сертифициращ орган: CTC LYON – 4 rue Hermann 

Frenkel – 69367 LYON 

Продуктът е тестван съгласно Американскте (ASTM) и Канадскте (CSA) изисквания от Европейски сертифициращ орган: CTC 

Dongguan – China 

- Устойчивост на подхлъзване (SRC) – ASTM F2913-11 

Условия на употреба 

Начин на почистване: Могат да се перат ръчно или машинно при температура до 30оС. Подходящи за почистване в 

автоклав. Отавете ги да изсъхнат самостоятелно, далеч от директна топлина. 

 

 

Продуктът VISITOR е предназначен за защита от наранявания при удар и смачкаване в областта на пръстите на 

краката. 

 

 

Стандарти: Продуктът е тестван съгласно следните параграфи на стандард EN ISO 20345 (с защитно бомбе) за предпазни 

обувки. 

-  Бомбе устойчиво на удар и смачкване                                            - Устойчивост на износване на ходилото 

- Устойчивост на пречупване на ходилото                                        - Гъвкавост на горната част 

             

Изпитанията са извършени съгласно стандарт EN ISO 20 344 и EN ISO 12568 (за бомбе) от Европейски сертифициращ орган: 

CTC LYON – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 LYON 

Продуктът е тестван съгласно Американскте (ASTM) и Канадскте (CSA) изисквания от Европейски сертифициращ орган: CTC 

Dongguan – China 

- Бомбе устойчиво на удар и смачкване -  ASTM F2413-2011 

-  Бомбе устойчиво на удар и смачкване – CSA Z334              

Условия на употреба 

Начин на почистване: Могат да се перат ръчно. Отавете ги да изсъхнат самостоятелно, далеч от директна топлина. След 

продължителна употреба, проверявайте състоянието на защитното посетителско бомбе и ако целостта му е нарушена 

трябва да се подмени с нов чифт. 
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