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JALAS®  1718  Zenit 
eASyroLL
EN ISO 20345:2011, S3 SRC 
 

EGENSKAPER 
Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt 
bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning 

 
SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, kängor/Halvkängor 

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål 

PASSFORM Normal 36-47 

KOLLEKTION Zenit 

PLATTFORM Zenit 

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder 

PRONOSE-MATERIAL PU 

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium 

FODERMATERIAL Polyester, polyamid 

SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i RPU 

INNERSULA FX2 Supreme 

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande 
polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i 
Poron® XRD® 

STÄNGNING Boa® 

FÄRG Svart, grå, röd
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JALAS®  1718  Zenit 
eASyroLL
FUNKTIONER 
ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska 
egenskaper, bälgplös, polstrat skaft, ventilerande innersula, 
snabbsnörning, stabilizator, dragöglor, vattenavvisande, 
dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 
61340-5-1 (ESD) 
 

HUVUDSAKLIGT SKYDD 
Motverkar risk för:, tåskador, spikpenetration, antistatiska 
risker 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER 
Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för 
sulgenomträngning 
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KRAVUPPFYLLNAD 
EN ISO 20345:2011 

 
 BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD 

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN 
kompressionskraft (oljebeständig yttersula)

S1: Sko tillverkad av läder eller andra material förutom 
polymera material + sluten häl + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vattenavvisande ovandel

P: Spiktrampskydd

A: Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbtion under hälen (testad vid 20 Joule)

SRA: Halkmotstånd på klinkergolv med natriumlaurylsulfat

SRB: Halkmotstånd på stålgolv med glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning (ESD) med 
resistans under 35 megaohm

BGR 191: Ortopedisk inläggsula enligt tyska BGR 191. Sko 
testad med ortopedisk inläggsula i enlighet med standarden 
EN ISO 20345
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