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6. CZĘŚD - INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 
Producent lub przedstawiciel upoważniony:  
GOLDENFIT s.r.l. 
Za pośrednictwem Unii Europejskiej, 31 
76121 Barletta (BT) WŁOCHY 
Tel: i Fax: 0381,84722 - 0883.334490 
 
Organ zaświadczający: 
CIMAC: Włoskie centrum Materili Aplikacji obuwie 
Siedziba: C.so Brodolini, 19 
27029 Vigevano (PV), Włochy 
Tel: 0381,84722 - Fax: 0381.73393 
 
Te produkty klasyfikowane są jako Środkow ochrony indywidualnej (ŚOI) według dyrektywy europejskiej 89/686/EEC, która dotyczy 
Wyposażenia Ochrony osobistej. Dotrzymanie tej dyrektywy zostało sprawdzone za pośrednictwem normy europejskiej: EN ISO 20347:2012 
Obuwie robocze. 
 
PRZED ZASTOSOWANIEM TEGO PRODUKTU TRZEBA DOKŁADNIE PRZECZYTAD PODANĄ INSTRUKCJĘ 
To obuwie zaprojektowane jest w taki sposób, żeby ryzyko skaleczenia w konsekwencji specyficznych ryzyk, według oznakowania na 
konkretnym produkcie, było jak najmniejsze (Oznakowanie kodem znajduje się poniżej). Jednak zawsze pamiętajcie, że żaden ŚOI nie może 
zaoferowad Wam całkowitą ochronę, i że w trakcie wykonywania czynności ryzykownych trzeba zawsze uważad. 
 
DANE I OGRANICZENIE ZASTOSOWANIA - Te produkty testowane są według normy EN ISO 20347:2012 na rodzaje ochrony, które są na 
produkcie podane, za pomocą poniżej wyobrażonego oznakowania kodowego. Jednak zawsze trzeba dbad o to, żeby obuwie było dopasowane 
do zamierzanego celu koocowego.  
 
PRÓBOWANIE I POMIARY ROZMIARU  - Podczas wkładania lub zdejmowania obuwia trzeba zawsze zupełnie rozpiąd zapięcie. Korzystad tylko      
z obuwia w odpowiednim rozmiarze. Produkty, które są zbyt luźne albo zbyt ciasne, ograniczą Wasze poruszanie i nie zapewnią optymalny 
poziom ochrony. Rozmiary są podane wprost na produktach.   
 
DOPASOWANIE - Do optymalizacji ochrony może byd konieczne dopasowanie do obuwia kolejnego ŚOI, np. do spodni ochronnych. W takim 
przypadku trzeba się przed wykonywaniem ryzykownych prac doradzid ze swym dostawcą, żeby było gwarantowane dopasowanie                        
i przydatnośd wszystkich stosowanych środków ochronnych. 
 
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT - Jeżeli nie korzystacie z obuwia, trzeba go przechowywad w dobrze przewietrzanej przestrzeni bez dużych 
wahao temperatury. Obuwie nie można magazynowad pod ciężkimi przedmiotami lub w kontakcie z przedmiotami kooczastymi. Jeżeli obuwie 
jest mokre, zostawid go przed przechowywaniem powoli i samoistnie wyschnąd, poza zasięgiem bezpośredniego źródła ciepła. Podczas 
transportu obuwia korzystajcie z odpowiedniego opakowania ochronnego, np. opakowanie oryginalne.  
 
NAPRAWY - Jeżeli obuwie zostanie zużyte lub zniszczone oraz nie będzie optymalnie dostarczad wymagany poziom ochrony, musi zostad 
zamienione jak najszybciej będzie to możliwe. Nigdy nie można korzystad z uszkodzonego obuwia podczas przeprowadzania czynności 
ryzykownych. Jeżeli nie jesteście pewni co do poziomu uszkodzenia obuwia, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą jeszcze przed 
jego kolejnym zastosowaniem.  
 
CZYSZCZENIE - Obuwie trzeba prawidłowo oczyszczad za pomocą jakościowych środków do czyszczenia, które polecane są do danego celu. 
ZABRONIONE jest korzystanie z kaustycznych środków do czyszczenia. 
 
OPÓR PRZECIWKO POŚLIZGU - To obuwie jest przetestowane na opór przeciwko pośliźnięciu według podanych wymagao normy EN ISO 
20347:2012. 
 
Oznakowanie kod SRC - Badano na podłodze ceramicznej z substancjąsodium lauryl sulphate (SLS) oraz na podłodze stalowej z gliceryną.  
Podłoga ceramiczna z substancją sodium lauryl sulphate (SLS). 
Badanie poziome CoF ˃ 0,32, badanie podczas 7° nachylenia przy pięcie CoF ˃ 0,28. 
Podłoga stalowa z gliceryną.  
Badanie poziome CoF ˃ 0,18, badanie podczas 7° nachylenia pięty CoF ˃ 0,13. 
 
OSTRZEŻENIE - 1. Obuwie nie wolno stosowad na bosaka. 2. Ten ŚOI został przetestowany tylko według kategorii ochronnych EN ISO 20347, 
które przeznaczone są oznakowaniem produktu i opisane w tej instrukcji. Jeżeli potrzebne Wam są informacje dotyczące ochrony w innych 
sytuacjach, prosimy o kontakt z producentem.  
WKŁADKI - To obuwie dostarczane jest bez wkładek. Badania przeprowadzono bez wkładek. Włożenie wkładek do butów może mied wpływ na 
właściwości ochronne obuwia.  
 
CZAS UŻYTKOWANIA - Rzeczywisty czas użytkowania obuwia w dużym stopniu zależny jest od tego, w jaki sposób będzie obuwie stosowane       
i jaka będzie opieka obuwia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przed zastosowaniem zostało obuwie starannie sprawdzone. Obuwie trzeba 
natychmiast zamienid, gdy nie jest przydatne do zastosowania. Starannie trzeba sprawdzad stan przeszycia, zużycie podeszwy oraz stan 
doczepienia górnej części lub podeszwy.  
 
 
 
 



OZNAKOWANIE - Ten produkt oznakowany jest następująco: 

   Znak CE 
11/12*   Data produkcji (miesiąc / rok) 
37*   Rozmiar produktu 
Goldenfit   Oznakowanie producenta 
Codice XXXX  Oznakowanie produktu 
EN ISO 20347:2012  Norma Europejska dotycząca obuwia roboczego 
SRC   Dane oporu przeciwko poślizgu 
OB-A-E:   OB - Podstawowe wymagania dotyczące obuwia roboczego 
                                              A -  Obuwie antystatyczne 
                                              E -  Pochłania energię w miejscu pięty 
 
* Oznacza przykład 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBUWIA ROBOCZEGO 
To obuwie spełnia następujące wymagania normy EN ISO 20347:2012 
"Osobiste środki ochronne - Obuwie robocze": 
 - Wymagania podstawowe podane w Tabeli 2. 
 - Wymagania dodatkowe dotyczące specjalnego zastosowania podane w Tabeli 16: 
  A właściwości antystatyczne i E Pochłania energię w miejscu siedzenia 
 - Podwyższenie na podeszwie 

To obuwie spełnia wymagania normy EN ISO 20347:2012, która dotyczy oporu podeszwy przeciwko pośliźnięciu, z kodem SRC. 
 
* INFORMACJE DOTYCZĄCE OBUWIA ANTYSTATYCZNEGO   
 
Obuwie antyelektrostatyczne powinno byd używane, jeżeli należy obniżyd nabój elektrostatyczny jego odprowadzaniem w taki sposób, by 
zapobiegad zagrożeniu zapłonu np. substancji łatwopalnych i oparóv spowodowanych iskrami, chociaż nie jest w pełni wykluczone zagrożenie 
szoku elektrycznego od urządzeo elektrycznych lub części pod napięciem. Należy zwrócid uwagę na fakt, że obuwie antyelektrostatyczne nie 
mogą zapewnid odpowiedniego zabezpieczenia przeciw szokowi elektrycznemu, gdyż stwarzają opór elektryczny tylko pomiędzy stopą          
i podłogą. Jeżeli nie można w pełni wykluczyd zagrożenia szoku elektrycznego, powinny zostad wprowadzone zarządzenia w celu jego 
minimalizowania. Takie zarządzenia oraz kolejne badania wskazane poniżej powinny stanowid częśd składową programu zapobiegania 
wypadkom podczas pracy. 
Z doświadczenia wynika, że do celów antyelektrostatycznych powinien produkt przez cały okres użytkowania posiadad opór mniejszy niż 1000 
MΩ. Wartośd 100 kΩ ustalona jest jako granica minimalnego oporu elektrycznego dla produktu nowego zapewniająca ograniczoną ochronę 
przed szokiem elektrycznym lub zapłonu z powodu awarii na urządzeniu elektrycznym podczas wykonywania robót do 250 V. Należy jednak 
pamiętad o tym, że obuwie w pewnych warunkachm nie stanowią pełnej ochrony i dla tego użytkownik powinien ciągle przeprowadzad 
zarządzenia dodatkowe. 
Opór elektryczny takiego rodzaju obuwia może z powodu zginania, zabrudzenia lub wilgoci ulegad wyraźnym zmianom. Niniejsze obuwie nie 
spełniają wymaganych funkcji w środowisku wilgotnym. Dla tego należy zapewnid, by produkt spełniał odpowiednie wymagania, odprowadzał 
nabój elektrostatyczny, a więc w pełni zapewniał ochronę przez cały okres żywotności. Polecamy, by użytkownik dokonywał regularnych 
pomiarów oporu elektrycznego. 
Jeżeli obuwie klasy I używane jest przez dłuższy okres czasu, może wchłaniad wilgotnośd oraz w środowisku wilgotnym i mokrym może 
przewodzid prąd elektryczny. 
Jeżeli obuwie używane jest w warunkach, w których podeszwa jest zanieczyszczona, użytkownik powinien sprawdzad właściwości elektryczne 
butów przed każdym wejściem do przestrzeni niebezpiecznej. 
W pomieszczeniach, w których używane są obuwia antyelektrostatyczne, powinien byd opór elektryczny taki, by nie naruszał funkcji 
ochronnych obuwia. 
Podczas używania nie należy wkładad pomiędzy napinającą wkładkę butów i stopę użytkownika żadnych składników izolacyjnych. Jeżeli 
pomiędzy wkładkę i stopę zostanie włożona jakakolwiek wkładka, należy sprawdzid właściwości elektryczne połączenia buty/wkładka. 

 
EN ISO 20347:2012 

SRC OB-A-E 
Mod: XXXX* 

11/12* 


