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Workmaster™-laarzen 
worden gebruikt 
en vertrouwd in de 
meest veeleisende en 
veiligheidskritische 
sectoren.  
Wij hebben onze 
reputatie opgebouwd 
rond performantie, 
veiligheid en comfort 
van onze producten.
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HET  
WORKMASTER™-
VERHAAL

DE HOOGSTE SPECIFICATIES

Ons diëlektrisch schoeisel dat toonaangevend is in de 
categorie, wordt wereldwijd gebruikt voor het beschermen 
van hoogspanningswerkers en onze Hazmax™-laarzen 
worden gebruikt waar mensen werken met gevaarlijke of 
agressieve chemicaliën.

Wij hebben een nieuwe samenstelling ontwikkeld, Cryolite – een 
lichtgewicht, milieuvriendelijk materiaal voor laarzen gebruikt in de 
landbouw, voedselverwerkende industrie en algemene industrie. Bovendien 
levert onze nieuwe Cryotuff-samenstelling duurzaam en snijbestendig 
schoeisel voor een langere levensduur in een zware omgeving. 
Cryotufflaarzen hebben een tussenzool met luchtbelletjes voor minder 
gewicht en grotere demping om vermoeidheid voor de gebruiker te 
reduceren. 

Workmaster™-laarzen worden gemaakt in onze geautomatiseerde, 
geavanceerde laarzenfabriek in Reigate (in het Verenigd Koninkrijk). Het 
spuitgiet-productieproces garandeert een naadloze, lekvrije constructie. 
Deze moderne productievoorziening voor hoge volumes maakt de productie 
mogelijk van verschillende soorten en stijlen laarzen binnen dezelfde 
productierun, waardoor de flexibiliteit wordt geboden om te voldoen aan 
snel veranderende marktvraag.

Met een intern UKAS-geaccrediteerd materiaaltestlaboratorium kunnen 
wij een groot aantal verschillende chemische permeatie- en fysieke testen 
uitvoeren volgens Europese, Amerikaanse en internationale normen. Wij 
beschikken over uitgebreide chemische permeatiegegevens voor onze 
Hazmax™-laarzen, maar neem contact met ons op als u gegevens nodig 
hebt voor een andere chemische stof (of laars). 

Workmaster™ is een divisie van Respirex™, een toonaangevende leverancier 
van persoonlijke beschermingsoplossingen, die zich specialiseert in het 
ontwerp en de productie van hoogwaardige kleding met bescherming tegen 
chemicaliën, deeltjes en ademhalingsbescherming. 

www.respirexinternational.com

Respirex™, Workmaster™ en Hazmax™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Respirex International ltd 
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FUNCTIES VAN ONZE LAARZEN

Al onze laarzen zijn goedgekeurd volgens EN ISO 20345:2011 of EN ISO 20347:2012 afhankelijk van de toepassing. Deze 
pictogrammen worden gebruikt in de catalogus voor het markeren van de specifieke functies en voordelen van elke laars.

Elektrostatische ontlading
Deze laars is geschikt voor gebruik 
in elektrisch beschermde gebieden 
(EPA) in overeenstemming met EN 
61340-5. De elektrische weerstand 
valt tussen 100 kΩ en 35 MΩ.

Hoogspanning
Diëlektrische laarzen die voldoen 
aan de norm EN50321 voor 
elektrisch isolerend schoeisel.

Koude-isolatie
De thermische isolatie-
eigenschappen van de laars zorgen 
ervoor dat de temperatuurdaling 
binnen een laars bij 23oC bij 
plaatsing in een koude kamer bij 
-17oC na 30 minuten minder is 
dan 10oC indien gemeten bij het 
bovenvlak van de binnenzool.

Laarsmarkering: CI

Slipvaste SRA
Getest en goedgekeurd voor 
weerstand tegen slip op een vloer 
met keramische tegels met een 
laag verdunde zeepoplossing van 
natriumlaurylsulfaat (NaLS). De 
test meet voorwaartse slip op de 
hak en met de laars vlak op de 
grond. 

Laarsmarkering: SRA

SRA
Slipvaste SRC
Getest en goedgekeurd voor 
weerstand tegen slip op een vloer 
met keramische tegels met een 
laag verdunde zeepoplossing van 
natriumlaurylsulfaat (NaLS) [SRA] 
en slipvastheid op stalen vloer met 
glycerol [SRB]. De testen meten 
voorwaartse slip op de hak en met 
de laars vlak op de grond. 

Laarsmarkering: SRC

SRC

Brandstof- en oliebestendig
De buitenzool is bestand tegen olie, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat 
de nuttige levensduur van de laars 
niet in gevaar komt bij gebruik in 
olierijke omgevingen. De test betreft 
onderdompeling in olie gedurende 
22 uur, waarna de zool wordt 
gecontroleerd op overmatige zwelling, 
krimp of toegenomen hardheid. 

Laarsmarkering: FO

Veiligheidslaars van categorie 
S5
Voldoet aan de vereisten voor 
veiligheidslaarzen in EN ISO 
20345:2011 en bevat bovendien 
een gesloten hiel, antistatische 
eigenschappen, energie-absorptie 
in de hiel, weerstand tegen 
brandstofolie, penetratieweerstand 
en een antislip buitenzool.

S5
Veiligheidslaars van categorie 
S4
Voldoet aan de vereisten voor 
veiligheidslaarzen in EN ISO 
20345:2011 en bevat bovendien 
een gesloten hiel, antistatische 
eigenschappen, energie-absorptie 
van de hiel en weerstand tegen 
brandstofolie.

S4
Veiligheidslaars van categorie 
SB
Voldoet aan de vereisten voor 
veiligheidslaarzen 
in EN ISO 20345:2011.

SB

Werklaarzen van categorie 
OB
Voldoet aan de vereisten voor 
werklaarzen in EN ISO 20347:2012.

O4

Hittebestendig
Goedgekeurd volgens 
EN15090:2012 F3A, de norm voor 
brandweerlaarzen.

F3A

Chemische bescherming
Goedkeuring volgens  
EN 13832-3:2006 voor laarzen die 
uiterst bestand zijn 
tegen chemicaliën.

Snijbestendig
Weerstand tegen herhaalde 
snijbewegingen van een geslepen 
mes (volgens de methode 
gedefinieerd in EN 388). Behaalt 
een resultaat van klasse 4 
(minimumscore voor slagen is 2,5).

Laarsmarkering: CR

Energie-absorberende hak
Biedt een minimum van 20J 
absorptie bij de hak, waardoor het  
risico op vermoeidheid en letsel 
aan de gewrichten en ruggengraat 
wordt gereduceerd.

Laarsmarkering: E

Antistatisch
De elektrische weerstand van de 
laars valt tussen 100 kΩ en 1000 
MΩ, waarbij ervoor wordt gezorgd 
dat alle opbouw van statische 
lading door de gebruiker veilig naar 
de aarde wordt geleid.

Neus en tussenzool
Stalen neus met epoxycoating 
getest voor 200J impactweerstand 
en 15kN compressie. Roestvrij 
stalen, penetratiebestendige 
tussenzool met een 
penetratieweerstand van hoger dan 
of gelijk aan 1100N.

Laarsmarkering: P

Neus
Stalen neus met epoxycoating 
getest voor 200J impactweerstand 
en 15kN compressie.

Heet contact
De zool is getest voor contact met 
een heet metalen oppervlak 
bij 300oC gedurende 60 seconden.

Laarsmarkering: HRO
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WAT MAAKT 
ONZE LAARZEN 
ANDERS?

VOORDELEN VAN EEN GEVULKANISEERDE RUBBEREN ZOOL

Meer dan 30% van de industriële ongevallen is het gevolg 
van uitglijden, struikelen en vallen. Aangezien Workmaster™-
laarzen vaak worden gebruikt in een omgeving waar 
vloeistoffen aanwezig zijn, is een slipvaste zool van essentieel 
belang. Daarom bieden wij de optie van een hoogwaardige 
gevulkaniseerde rubberen zool op onze laarzen. 
 
Dit biedt een aantal belangrijke voordelen:

Slipvastheid tweemaal hoger als vereist door de normen  
EN 13287 SRA en SATRA TM144 

Grip is 20% beter dan bij de zool van een conventionele 
veiligheidslaars

Slijtweerstand is 2 tot 3 keer hoger dan die van 
conventionele zolen

Oliebestendige nitrilrubber, laat geen sporen na

De zool is bestand tegen brandstof en olie 

Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

Bestand tegen contact met hete oppervlakken gedurende  
60 seconden bij 3000C

Koude-isolatie

ONZE LAARZEN HEBBEN DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN

• Biologisch afbreekbaar

• Lichtgewicht

• Dempend

• Snijbestendigheid

• Gevulkaniseerde rubberen zool

• Chemische weerstandstesten volgens EN 165

• 100% hoogspanningstesten op alle diëlektrische laarzen

• Elektrische testen bij AC en DC (diëlektrische laarzen)

• Brede comfortabele pasvorm

• Naleving van Reach

• Langere houdbaarheid

• CBRN getest op oorlogs agentia

• Machinewasbaar bij 40oC
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ONZE SAMENSTELLINGEN

Wij hebben zes samenstellingsfamilies die wij 
gebruiken in onze Workmaster™-laarzen waardoor 
wij oplossingen kunnen bieden voor een groot aantal 
verschillende sectoren en toepassingen:

LaarsFUNCTIES

1 Slipvaste gevulkaniseerde rubberen zool

2 Stalen neus

3 Roestvrij stalen tussenzool

4 Comfortabele binnenzool

5 Absorberende hak

6 Uittrap lip

7 Verstelbare hoogte

8 Spuitgietconstructie uit één stuk 

9 Niet-absorberende polyester voering

Niet alle functies zijn te vinden op alle 
laarzen - controleer de productpagina voor 
de specifieke laars waarin u geïnteresseerd 
bent.

Hazmax™
Veel gebruikte en 
uiterst effectieve 

chemische 
bescherming

Cryoliet
Lichtgewicht en 
milieuvriendelijk  
met uitstekende 
prestatie bij lage 

temperatuur

Solestar
Een rendabele op 
PVC gebaseerde 

samenstelling voor 
algemeen schoeisel

Diëlektrisch
Bescherming voor 

hoogspannings 
-werkers

9

7

8

6

5

1

2
3

4

Cryotuff
Uiterst duurzaam 
met bescherming 

tegen olie, algemene 
reinigingsmiddelen  
en oplosmiddelen

ISOTEC
Hitte- en 

vlambestendig

workMaster TM
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CRYOLIET EN HET MILIEU

Vrij van PVC & halogeen - Ons assortiment Cryolite-laarzen bevat geen 
halogenen (halogenen zijn onder andere chloor, fluor, broom en jodium), 
veel gebruikt bij de productie van PVC-laarzen. Wanneer halogenen hun 
ontvlambare temperatuur bereiken, geven ze gevaarlijke giftige gassen vrij, 
zoals waterstofchloride. 

Vrij van ftalaten - Cryolite-laarzen zijn tevens vrij van ftalaten (deze worden 
voornamelijk gebruikt als weekmakers, hoofdzakelijk voor het zacht maken 
van PVC) - Onderzoek suggereert dat ftalaten hormoonontregelende stoffen 
kunnen zijn die hormoonsystemen verstoren en die kankergezwellen, 
geboorteafwijkingen en andere ontwikkelingsstoornissen kunnen 
veroorzaken.

Biologisch afbreekbaar - Cryolite-laarzen degraderen in UV-licht of door 
natuurlijke oxidatie of ozonolyse in de loop van een aantal jaar (stalen 
neuzen en tussenzolen, indien aanwezig, degraderen niet, maar stellen geen 
gevaar voor het milieu).

DE WETENSCHAP VAN SLIP WEERSTAND

Er worden twee slipweerstandstesten gespecificeerd in EN ISO 20345:2011  
(met de methode omschreven in EN13287); de eerste is zeepwater 
(oplossing van natriumlaurylsulfaat) op een keramische tegel. Als het slaagt 
voor deze test, dan kan de laars worden gemarkeerd met SRA. De tweede is 
olie (glycerol) op een staalplaat. Als de laars slaagt voor deze test, kan het 
worden gemarkeerd met SRB. Als een laars slaagt voor zowel de SRA- als 
de SRB-test, kan het worden gemarkeerd met SRC. 

Er is een vaak gehoorde misvatting dat SRC het beste is voor slipweerstand 
- maar dit is niet het geval!  Sinds de introductie van sliptesten zijn 
ongevallen veroorzaakt door uitglijden niet afgenomen; dit komt doordat 
fabrikanten, om te slagen voor de slipvereisten op geolied staal, wat 
slipprestatie in water op moeten geven, maar de meeste ongelukken met 
uitglijden vinden plaats wanneer water de verontreinigende stof is (meer 
dan 95%).

De SRB-test (olie op staal) heeft een zeer lage limiet voor slagen/mislukken 
en de fout in meting is +/- 50%. De waarde voor slagen is zo laag dat de 
kans op een val in deze omgeving nog steeds hoog is. Hierdoor wordt 
verwacht dat de SRB-test bij de volgende revisie van EN ISO 20345 
aanzienlijk zal zijn gewijzigd en SRC zal zijn verwijderd.

Wij denken dat het beter is om een zeer hoge waarde te hebben voor 
slipvastheid voor water op een keramische tegel dan om het ontwerp van 
de zool in gevaar te brengen om te slagen voor een gebrekkige SRB-test, 
vooral als de meeste ongelukken plaatsvinden in water. De aanbeveling is: 
een risicobeoordeling uitvoeren; als het verontreinigende middel water of op 
water gebaseerd is, kies dan laarzen met goede SRA-prestaties. De sliptest 
die wordt gedefinieerd in EN 13287 en gespecificeerd in EN ISO 20345:2011, 
kan worden uitgevoerd op de meeste vloermaterialen en verontreinigende 
stoffen. Neem contact op voor meer informatie en prestatieresultaten.

De gevulkaniseerde rubberen zool van Workmaster™ scoort zeer hoge 
niveaus van slipvastheid met zeepwater op een keramische tegel, en deze 
testresultaten zijn bevestigd tijdens draagtesten bij de klant. Vanwege de 
prestatiekenmerken van het materiaal van de zool, slagen laarzen met onze 
gevulkaniseerde rubberen zool ook bij de SRB (test van olie op staal), zonder 
de SRA-prestatie in gevaar te brengen, en zijn gemarkeerd met SRC.

EN DE 
TECHNISCHE 
DETAILS?

PVC VRIJ & BIOLOGISH AFBREEKBAAR • PVC VRIJ & BIOLOGISH
 A

FB
RE

EK
BA

AR
 •
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ANTISTATISCHE EN ESD-LAARZEN

Volgens EN 20345: 2011, wordt een laars of schoen gezien als antistatisch als de gemeten elektrische 
contactweerstand tussen 100 kΩ (105 Ohm) en 1 GΩ (109 Ohm) ligt. Met een lagere weerstand wordt 
een laars of laars gezien als geleidend, en bij hogere waarden als isolerend. Dit bereik van 100kΩ tot 
1GΩ wordt beschouwd als een verstandig compromis, waarbij bescherming wordt geboden tegen 
opbouw van elektrostatische energie en bescherming tegen elektrische schokken bij een lagere 
spanning.

Voor sommige sectoren is het risico op onbeheerste elektrische ontlading (vonken) in een potentieel 
explosieve atmosfeer of de bescherming van gevoelige elektronische componenten en apparaten ook 
een belangrijke overweging. In deze situaties is een andere norm voor regeling van elektrostatische 
ontlading (ESD) van toepassing: EN 61340-5-1 (“Elektrostatica. Bescherming van elektronische 
apparaten tegen elektrostatische verschijnselen”). 

Voor ESD-schoeisel is de ondergrens van elektrische weerstand 100 kΩ (hetzelfde als voor antistatisch 
schoeisel) en de bovengrens is 35 MΩ (3,5 x 107 Ohm). Dit betekent dat een laars die ESD-geschikt is, 
per definitie tegelijkertijd ook antistatisch is. Daartegenover staat dat niet elke antistatische laars ESD-
geschikt is. Als bijvoorbeeld een elektrische weerstand van 100 MΩ wordt gemeten, dan is de laars 
antistatisch maar buiten de ESD-limieten. Als de laars een elektrische weerstand van slechts 1 MΩ 
heeft, is het zowel antistatisch als ESD-geschikt.

ESD

Isolerend Schoeisel
Weerstand > 109Ω

(b.v. Dielectrische Laarzen)

Geleidend Schoeisel
Weerstand <105Ω

ESD
Schoeisel
EN61340-5

105Ω 3.5x107Ω 109Ω Electrische Weerstand

Anti-statisch Schoeisel
EN 20345

ISOLERENDE (DIËLEKTRISCHE) LAARZEN VOOR WERKEN ONDER 
SPANNING

EN 50321-1:2018 is de nieuwe norm voor isolerend schoeisel voor werken onder spanning en werd 
eerder dit jaar gepubliceerd. Het vervangt EN 50321:1999 en wacht momenteel op goedkeuring als 
IEC-norm waardoor het een mondiale norm wordt, en niet alleen Europees.

De belangrijkste wijzigingen in de revisie van 2018 zijn de introductie van 4 klassen (zie onder) voor 
werken tot aan 36 KV (de oude norm ging slechts tot Klasse 0 - 1 KV). Laarzen worden nu getest door 
vullen met water in plaats van kogellagers voor het simuleren van water of transpiratie die in de voering 
trekt en een steekvlam veroorzaakt. Er is nu ook een elektrische test na perforatie van de zool door een 
spijker, om ervoor te zorgen dat laarzen nog steeds elektrische bescherming bieden na perforatie. Zelfs 
niet-metalen perforatie-inzetstukken kunnen het mogelijk maken dat er water in komt, zodat er een 
elektrische stroom door kan komen wanneer de zool geperforeerd is. De onderstaande tabel vermeldt 
de klassen en de testvereisten:

Maximum 
werkspanning

Doorslagtest 
-spanning

Testspanning 
lekstroom

Maximum 
lekstroom

Klasse 00 500V 5kV 2,5kV 3mA

Klasse 0 1kV 10kV 5kV 5mA (8 mA)

Klasse 1 7,5kV 20kV 10kV 10mA (16 mA)

Klasse 2 17,5kV 30kV 20kV 18mA

Klasse 3 26,5kV 40kV 30kV 20mA

Klasse 4 36kV 50kV 40kV 24mA

(Vereisten aan overlaarzen staan tussen haakjes wanneer deze anders zijn dan voor kniehoge laarzen)

De nieuwe norm bevat tevens vereisten voor gelijkstroom; alle laarzen die worden gebruikt voor 
gelijkstroom, moeten worden getest voor gelijkstroom volgens de nieuwe norm en dit is beschikbaar 
als optie (neem contact met ons op voor details).

workMaster TM
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Foodmax is een lichtgewicht veiligheidslaars die superieur comfort 
biedt, die bestand is tegen de chemicaliën die worden gebruikt in de 
voedselverwerkende industrie en die de flexibiliteit behoudt bij temperaturen 
tot -40°C. De laars gebruikt onze Cryotuff-samenstelling en bevat een 
geinjecteerde tussenzool mit luchtbelletjes die het gewicht reduceert en 
de demping verbetert, een snij- en schuringbestendige schacht en een 
gevulkaniseerde rubberen zool voor superieure snij- en slipbestendigheid. 

• Witte of blauwe schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -400C

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345

• Snijweerstand volgens EN388 Klasse 4 (vereiste 2.5)

• Uitstekende weerstand tegen olie en dierlijke vetten

•  Grijze gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipweerstandsprestatie tweemaal hoger dan vereist door de normen EN 
13287 SATRA TM144 en twee tot drie keer de slijtvastheid van  
conventionele zolen

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

•  Geinjecteerde tussenzool verbetert de demping met 50%, waarbij 
vermoeidheid van de gebruiker en risico op letsel aan de gewrichten en 
ruggengraat aanzienlijk wordt gereduceerd 

FOODMAX

VOEDSEL  
VERWERKING

Voor werknemers die de hele dag op de been zijn, 
zijn comfortabele, lichtgewicht en warme laarzen 
van essentieel belang.
In een natte omgeving kan de extra slipweerstand 
die wordt geboden door een gevulkaniseerde 
rubberen zool, de kans op ongevallen en letsel 
reduceren, en de weerstand voor algemene 
ontsmettingsmiddelen, olie en vet zorgt ervoor dat 
laarzen een lange nuttige levensduur bieden.

S4
CRYOTUFF

Onderdeelnr. B01743/[EU-maat] (wit), B01743/B/[EU-maat] (blauw)

SRC
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Een nieuwe, uitzonderlijk lichtgewicht veiligheidslaars voor de 
voedselverwerkende industrie, ontworpen voor comfort voor de gebruiker 
en flexibiliteit bij lage temperatuur. De Foodlite-laars is verkrijgbaar als 
S4-veiligheidslaars met stalen neus of als O4-laars met zachte neus. 
Beide versies gebruiken onze Cryolite-samenstelling die vrij is van 
halogeen en PVC.

• 30% lichter dan conventionele laarzen van dezelfde maat

•  Combineert koude-isolatie volgens EN ISO 20345 met uitstekende 
flexibiliteit bij lage temperatuur tot -400C

• Optionele thermische voering 

• Comfortabele binnenzool (uitneembaar en machinewasbaar)

• Verkrijgbaar in wit of blauw  

FOODLITE

S4 SRAO4

VOEDSELVERWERKING

CROYLITE

Onderdeelnr. B01663/[EU-maat] (wit), B01663/B/[EU-maat] (blauw)

M
EER

 Laarzen VOOR VOED
SE

LV
ER

W
ERKING   •   

FOODLITE +
Een nieuwe , uitzonderlijk lichtgewicht laars voor de voedselverwerkende 
industrie, gemaakt van ons Cryolite-materiaal en ontworpen voor superieure 
grip, comfort voor de gebruiker en inzet bij lage temperatuur.

• 30% lichter dan conventionele laarzen van dezelfde maat

• Milieuvriendelijk; gemaakt zonder PVC en halogeen

•  Gevulkaniseerde rubberen zool voor betere grip en hogere duurzaamheid

•  Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40°C

•  Bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen die gebruikt worden in 
de voedselindustrie

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345

• Olie- en vetbestendige zool

• Hittebestendige buitenzool

•  Stalen neus 200 Joule met epoxycoating (versie met zachte neus ook 
verkrijgbaar)

• Antistatische versies beschikbaar als optie

• Verkrijgbaar in wit of blauw

S4
CROYLITE

Onderdeelnr. B01683/[EU-maat] (wit), B01683/B/[EU-maat] (blauw)

PVC VRIJ & BIOLOGISH AFBREEKBAAR • PVC VRIJ & BIOLOGISH
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O4

PVC VRIJ & BIOLOGISH AFBREEKBAAR • PVC VRIJ & BIOLOGISH
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 •

SRC
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De Foodmax LV, ontworpen voor gebruik in slachthuizen, combineert alle 
functies van de standaard Foodmax-laars met elektrische bescherming 
volgens EN 50321-1:2018 Klasse 0 voor het beschermen van werknemers in 
zones waar elektrische verdovingsapparatuur wordt gebruikt.

• Witte of blauwe schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling 

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40°C

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345

• Snijbestendige schacht volgens EN388 Klasse 4 (vereiste 2.5)

• Uitstekende weerstand tegen olie en dierlijke vetten

•  Gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipwerstandeemaal hoger dan vereist door de normen EN 13287 SRA en 
SATRA TM144

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Brandstof- en oliebestendig

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

•  Geschikt voor werk onder spanning tot 1kV, waarbij elke laars is getest 
op 5kV

FOODMAX LV

SOLESTAR F

De Solestar F-veiligheidslaars is gemaakt van een speciaal geformuleerde 
samenstelling die uiterst bestand is tegen melkzuur en dierlijke vetten. 

• Stalen neus met epoxycoating 200 Joule volgens EN ISO 20345

• Vocht absorberende binnenzool (uitneembaar en machinewasbaar)

•  Zool van Nitril/Solestar-samenstelling bestand tegen olie en dierlijke vetten

• Slipvastheid volgens normen EN 13287 en SATRA TM144

• Antislip buitenzool voor maximale grip

VOEDSELVERWERKING

SB

SRASB

CRYOTUFF

Onderdeelnr. B01223/[EU-maat] (wit), B01223/B/[EU-maat] (blauw)

Onderdeelnr. B01211/[EU-maat]

SRC
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De Foodmax-overlaars, ontworpen om bestand te zijn tegen de 
chemicaliën in de voedselverwerkende industrie, heeft een gevulkaniseerde 
rubberen zool voor superieure slipvastheid en is ontworpen om over 
veilgheidslaarzen te dragen.

•  Een ingenieus ontwerp met instap achteraan zorgt ervoor dat de laars 
snel en eenvoudig aan en uit kan worden gedaan

•  Ideaal voor personeel dat gevaarlijke/verontreinigde gebieden binnengaat 
en verlaat 

•  Witte schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling, gecertificeerd 
volgens EN 13832

• Uitstekende weerstand tegen olie en dierlijke vetten

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de norm EN 13287  
SRA en SATRA TM144

FOODMAX MAXI-OVERLAARS

SRAO4

VOEDSELVERWERKING

CRYOTUFF

CRYOTUFF

Een chemicaliën-bestendige overlaars met opening aan de voorkant met een 
slipvaste zool ontworpen om te dragen over veiligheidssportschoenen.

•  Spuitgietconstructie uit één stuk met integrale gegoten sluiting zorgt 
ervoor dat er geen naden of bevestigingsopeningen zijn waardoor kan 
worden gelekt

•  Geen metalen sluiting of componenten gebruikt in de constructie, waarbij 
de kans op chemische corrosie wordt weggenomen

COMPACTE FOODMAX-OVERLaarzen

O4 SRA

Onderdeelnr. B01176/[ M, L of XL ]

Onderdeelnr. B01250/[ M, L of XL ]
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Een nieuwe, uitzonderlijk lichtgewicht laars voor de agrarische sector, 
ontworpen met gebruik van onze Cryolite-samenstelling voor comfort voor 
de gebruiker, superieure grip en bettere prestatie bij lage temperatuur.

• 30% lichter dan conventionele laarzen van dezelfde maat

• Gevulkaniseerde rubberen zool voor betere grip en hogere duurzaamheid

• Niet-aankoekende buitenzool

• Bestand tegen algemene agrarische chemicaliën 

•  Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40ºC

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345    

•  Stalen neus 200 Joule met epoxycoating (versie met zachte neus ook 
verkrijgbaar)

• Milieuvriendelijk gemaakt zonder PVC en halogeen

• Antistatische opties S5 en S4 beschikbaar

• Comfortabele binnenzool (uitneembaar en machinewasbaar)

FARMLITE

LANDBOUW Onze Farmlite- en Taskpro-laarzen bieden superieur 
comfort voor de gebruiker met uitstekende 
thermische isolatie-eigenschappen en blijven 
soepel bij lage temperaturen. Uitgerust met een 
niet-aankoekende gevulkaniseerde rubberen zool, 
bieden deze laarzen superieure slipvastheid in natte 
of modderige omstandigheden.

S4S5 O4

Onderdeelnr. B01813/[EU-maat]
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VEILIGHEIDSLAARZEN VOOR INDUSTRIE 15

De Digger-laars, ontworpen om weerstand te bieden tegen sneden in en 
slijtage van de zool door herhaald gebruik met spaden en mestvorken, heeft 
een integrale stalen neus en tussenzool en een gevulkaniseerde rubberen 
zool voor superieure slipvastheid.

•  Grotere snijbestendigheid dan conventionele zolen - gaat tussen  
twee en vier keer langer mee dan PVC-laarzen bij graafwerken

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

• Twee tot drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Slipvastheid tweemaal als vereist door de norm EN 13287 SATRA TM144

Een duurzame, hoogwaardige S5-veiligheidslaars met uitstekende 
snijbestendigheid dankzij de Cryotuff-constructie met een slijtvaste, 
gevulkaniseerde rubberen zool voor een lange levensduur.

• Snijweerstand volgens EN388 Klasse 4 (vereiste 2.5)

•  Roestvrij stalen, perforatiebestendige tussenzool (perforatieweerstand 
1100N)

•  Bestand tegen brandstofolie en een groot aantal verschillende industriële,  
constructie- en mijnbouwchemicaliën 

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -400C

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345 CI

•  Geinjecteerde tussenzool mit luchtbelletjes verbetert de demping met 
50%, waarbij vermoeidheid van de gebruiker en risico op letsel aan de 
gewrichten en ruggengraat aanzienlijk wordt gereduceerd 

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

• Twee tot drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de norm EN 13287 SATRA TM144

TASKPRO

DIGGER-LAARS

S5

S5

LANDBOUW

CRYOTUFF

Onderdeelnr. B01527/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01853/[EU-maat]
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Voor gevaarlijke of agressieve 
chemicaliën biedt ons assortiment 
Hazmax™-laarzen ongeëvenaarde 
chemische bescherming in een S5-
veiligheidslaars of OB antistatische 
overlaars. Permeatiegegevens zijn 
beschikbaar voor meer dan 100 
algemene industriële chemicaliën. 

Voor industriële toepassingen is 
antistatisch schoeisel wenselijk 
en sommige toepassingen kunnen 
gespecialiseerd schoeisel tegen 
elektrostatische ontlading vereisen. 
Dit moet worden gecombineerd met 
comfort en veiligheid voor de gebruiker 
met S4- of S5-bescherming.

CHEMISCH EN 
INDUSTRIEEL

HAZMAX™-LAARS

Een chemicaliën-bestendige antistatische laars met een integrale stalen 
neus en gevulkaniseerde rubberen zool voor superieure slipvastheid. 
Toepassingen zijn onder andere petrochemie, farmaceutische industrie, 
chemische afvalverwerking en aluminiumverwerking.

•  Groene Hazmax-schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling, 
gecertificeerd volgens EN 13832-3 (zie pagina 32 voor chemische 
permeatiegegevens)

• Tevens verkrijgbaar in zwart (MOQ van 500 paar)

• In overeenstemming met EN 943-1 (chemische beschermingskleding)

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 SRA 
en SATRA TM144  

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

• Machinewasbaar bij 40oC

•  Tevens verkrijgbaar als versie met gegoten zool (zonder brandstof- & 
olieweerstand, weerstand tegen contact met hete oppervlakken of koude-
isolatie voor de zool en SRA-slip)

S5

Onderdeelnr. B00847/[EU-maat]

SRC
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HAZMAX ESD-LAARS

Een chemicaliën-bestendige laars tegen elektrostatische ontlading (ESD) met 
een integrale stalen neus en gevulkaniseerde rubberen zool voor superieure 
slipvastheid. Geschikt voor toepassingen zoals farmaceutische en elektro-
beschermende zones.

•  Groene Hazmax-schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling, 
gecertificeerd volgens EN 13832-3 (zie pagina 32 voor chemische 
permeatiegegevens)

•  In overeenstemming met EN 943-1 (chemische beschermingskleding) 
en gecertificeerd volgens deze norm als onderdeel van een geschikt 
Respirex™ gasdicht pak  

•  Voldoet aan de vereisten van NFPA 1991 (bescherming tegen chemische 
dampen)

•  Voor gebruik in EPA-gebieden in overeenstemmign met EN 61340-5 (ESD 
99,6 MΩ droog, 11,8 MΩ nat EN ISO 20345)

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 SRA 
en SATRA TM144

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Machinewasbaar bij 40oC

S5

M
EER CHEMISCH B

ES
T

EN
D

IG
E Laarzen     •   

CHEMISCH & INDUSTRIEEL

Een chemicaliën-bestendige antistatische overlaars met een 
gevulkaniseerde rubberen zool voor superieure slipvastheid en ontworpen 
om over veiligheidslaarzen te dragen.

•  Een ingenieus ontwerp met instap achteraan zorgt ervoor dat de laars 
snel en eenvoudig aan en uit kan worden gedaan

•  Ideaal voor personeel dat gevaarlijke/verontreinigde gebieden binnengaat 
en verlaat 

•  Groene schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling, 
gecertificeerd volgens EN 13832-3 (zie pagina 32 voor chemische 
permeatiegegevens)

• In overeenstemming met EN 943-1 (chemische beschermingskleding)

•  Voldoet aan de vereisten van NFPA 1991 (bescherming tegen chemische 
dampen)

•  Bestand tegen stoffen voor chemische oorlogsvoering en 
ontsmettingsoplossingen

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter 
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de norm EN 13287  
SRA en SATRA TM144

MAXI CHEMISCH BESTENDIGE OVERLAARZEN

SRAO4

Onderdeelnr. B01160/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01287/[EU-maat]
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Een chemicaliën-bestendige overlaars met opening aan de voorkant met 
een slipvaste zool ontworpen om te dragen over veiligheidsschoenen en 
-sportschoenen.

•  Schacht van chemicaliën-bestendige Hazmax™-samenstelling en zool 
gecertificeerd volgens EN 13832-3 (zie pagina 32 voor chemische 
permeatiegegevens)

• In overeenstemming met EN 943-1 (chemische veiligheidskleding)

•  Voldoet aan de vereisten van NFPA 1991 (bescherming tegen chemische 
dampen)

•  Spuitgietconstructie uit één stuk met integrale gegoten sluiting zorgt 
ervoor dat er geen naden of bevestigingsopeningen zijn waardoor 
vloeistoffen kunnen doordringen

•  Geen metalen bevestigingsmiddelen of componenten gebruikt in de 
constructie, waarbij de kans op chemische corrosie wordt weggenomen

COMPACTE CHEMISCH BESTENDIGE OVERSCHOENEN

O4 SRA

CHEMISCH & INDUSTRIEEL

Een nieuwe, uitzonderlijk lichtgewicht laars voor de bouw en algemeen 
industrieel gebruik, ontworpen met gebruik van onze Cryolite-samenstelling 
voor comfort voor de gebruiker, superieure grip en prestatie bij lage 
temperatuur.

• 30% lichter dan conventionele laarzen van dezelfde maat

• Gevulkaniseerde rubberen zool voor betere grip 

•  Duurzame snijbestendige rubberen zool zorgt voor een langere 
levensduur op zwaar terrein

• Bestand tegen beton en kalk 

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40ºC

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345

• Brandstof- en oliebestendige zool

• Hittebestendige buitenzool

• Milieuvriendelijk gemaakt zonder PVC en halogeen

• Antistatische opties S5 en S4 beschikbaar

• Comfortabele binnenzool (uitneembaar en machinewasbaar)

TASKLITE+

S4S5

Onderdeelnr. B01833/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01176/[ M, L of XL ]
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VEILIGHEIDSLAARZEN VOOR INDUSTRIE 19

TASKPRO

Een duurzame, hoogwaardige S5-veiligheidslaars met uitstekende 
snijbestendigheid dankzij de Cryotuff-constructie en een slijtvaste, 
gevulkaniseerde rubberen zool voor een lange levensduur. 

• Snijweerstand volgens EN388 Klasse 4 (vereiste 2.5)

•  Roestvrij stalen, perforatiebestendige tussenzool (1100N)

•  Bovenkant en zool bestand tegen brandstof olie en een groot aantal 
verschillende industriële, constructie- en mijnbouwchemicaliën 

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40ºC

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345 CI

•  Tussenzool voorzien van luchtbelletjes verbetert de demping met 
50%, waarbij vermoeidheid van de gebruiker en risico op letsel aan de 
gewrichten en ruggengraat aanzienlijk wordt gereduceerd 

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen 

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen 

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 
SATRA TM144

S5

SOLESTAR ESD-VEILIGHEIDSLAARZEN

De Solestar ESD is een hoogwaardige veiligheidslaars tegen elektrostatische 
ontlading; in overeenstemming met de nieuwste Europese normen met 
stalen neus en tussenzool en een oliebestendige zool (laat geen sporen na). 
Verkrijgbar in maten 3 tot 15 (VK). 

• ESD-eigenschappen voldoen aan de vereisten van EN 61340-5

•  Elektrische weerstand voldoet aan de vereisten van EN ISO 20345:2011 A 
voor antistatisch 

• Antislip, niet-aankoekende zool voor maximale grip 

• Oliebestendige, samenstelling van nitril/Solestar, laat geen sporen na

• Slipvastheid volgens normen EN 13287 en SATRA TM144

SRAS5

CHEMISCH & INDUSTRIEEL

CRYOTUFF

Onderdeelnr. B02100/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01853/[EU-maat]
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BOUW Schoeisel voor gebruik bij in de bouw.  
Voor het combineren van alledaags comfort 
met veiligheid voor de gebruiker. Risico's zijn 
onder andere vallende objecten, verbrijzelen 
en stappen op scherpe objecten, zoals 
spijkers of schroeven, daarom dat  
S5-laarzen van essentieel belang zijn.

Onze Tasklite- en Taskpro-laarzen zijn 
lichtgewicht, bieden goede thermische 
isolatie en blijven soepel en comfortabel 
ongeacht het weer.

Een nieuwe, uitzonderlijk lichtgewicht laars voor de bouw en algemeen 
industrieel gebruik, ontworpen met gebruik van onze Cryolite-
samenstelling voor meer comfort voor de gebruiker, superieure grip en 
prestatie bij lage temperatuur. 

• 30% lichter dan conventionele laarzen van dezelfde maat

• Gevulkaniseerde rubberen zool voor betere grip 

•  Duurzame snijbestendige rubberen zool zorgt voor een langere 
levensduur op zwaar terrein

• Bestand tegen beton en kalk 

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40ºC

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345

• Brandstof- en oliebestendige zool

• Hittebestendige buitenzool

• Milieuvriendelijk gemaakt zonder PVC en halogeen

• Comfortabele binnenzool (uitneembaar en machinewasbaar)

TASKLITE-LAARZEN

S5

Onderdeelnr. B01833/[EU-maat]
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VEILIGHEIDSLAARZEN VOOR INDUSTRIE 21

S5

TASKPRO
Een duurzame, hoogwaardige S5-veiligheidslaars met uitstekende snijbestendigheid dankzij de 
Cryotuff-constructie en een slijtvaste, gevulkaniseerde rubberen zool voor een lange levensduur. 

• Snijweerstand volgens EN388 Klasse 4 (vereiste 2.5)

• Roestvrij stalen, perforatiebestendige tussenzool (1100N)

•  Bestand tegen brandstof, olie en een groot aantal verschillende industriële,  
constructie- en mijnbouwchemicaliën 

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40ºC

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345 CI

•  Tussenzool verbetert met luchtbelletjes de demping met 50%, waarbij vermoeidheid van de gebruiker 
en risico op letsel aan de gewrichten en ruggengraat aanzienlijk wordt gereduceerd 

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen 

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen 

• Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 SATRA TM144

BOUW

S5

DIGGER-LAARZEN
De Digger-laars, ontworpen om weerstand te bieden tegen sneden in en slijtage van de zool door 
herhaald gebruik met spaden en mest vorken, heeft een integrale stalen neus en tussenzool samen met 
een gevulkaniseerde rubberen zool voor superieure slipvastheid.

•  Grotere snijbestendigheid dan conventionele zolen - gaat tussen  
twee en vier keer langer mee dan PVC-laarzen bij graafwerkzaamheden

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan de zool van een conventionele veiligheidslaars

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 SATRA TM144

SOLESTAR S5

De Solestar S5 is een hoogwaardige antistatische veiligheidslaars; in overeenstemming met de 
nieuwste Europese normen. Bevat het een stalen neus en tussenzool en een oliebestendige zool die 
geen sporen nalaat. 

• Waterdichte, naadloze constructie

• Comfortabel en duurzaam

• Antistatisch

• Oliebestendige, samenstelling van nitril/Solestar, laat geen sporen na

• Slipvastheid volgens normen EN 13287 en SATRA TM144

SRAS5

CRYOTUFF

Onderdeelnr. B01853/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01527/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01311/[EU-maat]
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Diëlektrische laarzen worden gebruikt bij een 
risico op elektrische schok bij hoogspanning. 
Ze bieden bescherming omdat hun isolerende 
eigenschappen de aarding van elektrische 
stroom stoppen. 

Ze zijn geschikt voor werken aan 
hoogspanningsinstallaties, zoals schakelstations, 
verwijderen van bovenleidingen, opgraven 
of graven in de buurt van stroom-kabels, 
elektrische/hybride voertuigen en elektrische 
spoorlijnen en transport.

HOOGSPANNING

DIËLEKTRISCHE HV3+ LAARZEN

Een elektrisch isolerende, diëlektrische laars van klasse 3 AC (EN 50321-
1:2018) met een integrale stalen neus. De Workmaster™ diëlektrische HV3+ 
laars maakt werken bij hoogspanning mogelijk bij tot 26,5kV, waarbij elke 
laars wordt getest bij 30kV.

• Lichtgewicht ontwerp voor meer comfort voor de gebruiker

• Flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40ºC

• Duurzaam, slipvast gevulkaniseerd rubber voor maximale grip

•  Energie-absorberend tunnelsysteem in hak en ergonomische dempende 
binnenzool (uitneembaar en machinewasbaar) voor meer comfort voor 
de gebruiker

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345

• Groene schacht van HV3-samenstelling met hoge zichtbaarheid

• Voldoet aan de vereisten van ASTM 1117 (20kV)

•  Tevens verkrijgbaar als versie met gegoten zool (zonder brandstof- & 
olieweerstand, weerstand tegen contact met hete oppervlakken of koude-
isolatie voor de zool en SRA-slip)

SB

Onderdeelnr. B01703/[EU-maat]
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VEILIGHEIDSLAARZEN VOOR INDUSTRIE 23

FOODMAX LV

DIËLEKTRISCHE LAARZEN

Een elektrisch-isolerende diëlektrische laars van Klasse 2 AC  
(EN 50321-1:2018) met een integrale stalen neus en gevulkaniseerde 
rubberen zool voor superieure slipvastheid. De Workmaster diëlektrische 
laars biedt bescherming tegen hoogspanning tot 20kV over de volledige 
laars gedurende meer dan 8 uur, en 35kV over de zool gedurende 
3 minuten. Deze hoogspanningslaars is geschikt voor gebruik 
door elektriciens, nutstechnici en werken onder spanning tot 17kV.

•  Elke laars getest tot 20kV (AC-testen standaard, DC-testen op verzoek 
beschikbaar)

• Lekstroom minder dan 5mA bij 5kV en minder dan 18mA bij 20kV 

• Voldoet aan de vereisten van ASTM 1117 (20kV)

•  Blauwe gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 SRC 
en SATRA TM144

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

SB

SB SRC

M
EER H

OOGSPANNINGSLAARZEN    
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HOOGSPANNING

De Foodmax LV, ontworpen voor gebruik in slachthuizen, combineert alle 
functies van de standaard Foodmax-laars met elektrische bescherming 
volgens EN 50321-1:2018 Klasse 0 voor het beschermen van werknemers in 
zones waar elektrische verdovingsapparatuur wordt gebruikt.

• Witte of blauwe schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling 

• Uitstekende flexibiliteit bij lage temperatuur tot -40ºC

• Koude-isolatie volgens EN ISO 20345

• Snijbestendige schacht volgens EN388 Klasse 4 (vereiste 2.5)

• Uitstekende weerstand tegen olie en dierlijke vetten

•  Gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 SRA 
en SATRA TM144

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Brandstof- en oliebestendig

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

•  Geschikt voor werk onder spanning bij tot 1kV, waarbij elke laars is getest 
bij 5kV

CRYOTUFF

Onderdeelnr. B00950/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01223/[EU-maat] (wit), B01223/B/[EU-maat] (blauw)

SRC



VEILIGHEIDSLAARZEN VOOR INDUSTRIE24

DIËLEKTRISCHE COMPACTE OVERLAARS

DIËLEKTRISCHE MAXI-OVERLAARS

HOOGSPANNING

Een elektrisch isolerende diëlektrische overlaars van Klasse 1 (EN 50321-
1:2018) met een gevulkaniseerde rubberen zool voor superieure slipvastheid. 
De Workmaster™ maxi diëlektrische overlaars is ontworpen om te dragen 
over veiligheidslaarzen en maakt werken onder spanning bij tot 7,5kV 
mogelijk, waarbij elke laars wordt getest bij 10kV.

•  Een ingenieus ontwerp met instap achteraan zorgt ervoor dat de laars 
snel en eenvoudig aan en uit kan worden gedaan over conventionele 
veiligheidslaarzen

•  Blauwe gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal beter dan vereist door de normen EN 13287 SRA 
en SATRA TM144

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Brandstof- en oliebestendige zool

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

•  Weerstand voor contact met hete oppervlakken gedurende 60 seconden 
bij 300ºC

• Voldoet aan de vereisten van ASTM 1117 (20kV)

SRAO4

De Workmaster™ compacte diëlektrische laars, een elektrisch isolerende 
diëlektrische overlaars van Klasse 2 (EN 50321-1:2018), is ontworpen om te 
dragen over veiligheidsschoenen en maakt werken onder spanning tot 17,5kV 
mogelijk, waarbij elke laars wordt getest bij 20kV.

•  Eenvoudig te gebruiken opening aan de voorkant met sluiting ontworpen 
voor veiligheidslaarzen/sportlaarzen

• Gele schacht van diëlektrische samenstelling

•  Spuitgietconstructie uit één stuk met integrale gegoten sluiting zorgt 
ervoor dat er geen naden of bevestigingsopeningen zijn waardoor 
vloeistoffen kunnen doordringen

•  Geen metalen bevestigingsmiddelen of componenten gebruikt in de 
constructie

• Slipvaste zool van blauwe diëlektrische samenstelling

• Brandstof- en oliebestendige zool

• Voldoet aan de vereisten van ASTM 1117 (20kV)

 

SRAO4

Onderdeelnr. B01180/[ M, L of XL]

Onderdeelnr. B01170/[ M, L of XL]
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Onze Hazmax™ S5-veiligheidslaars, ontworpen voor 
veeleisende situaties met potentiële blootstelling 
aan gevaarlijke chemicaliën, middelen voor 
oorlogsvoering of biologische gevaren, heeft zichzelf 
steeds weer opnieuw bewezen bij hulpdiensten en 
militaire eenheden over de hele wereld. 

Onze gevulkaniseerde rubberen zool biedt 
superieure weerstand tegen uitglijden, olie en 
brandstof, scherpe objecten en contact met hete 
oppervlakken.

Een hittebestendige versie van de Hazmax™-laars in overeenstemming 
met de norm EN15090 I3 voor brandwerende laarzen voor wat betreft 
vlambestendigheid, stralingswarmte en warmte-isolatie van de zool.

•  Uitstekende chemische weerstand – Permeatiegegevens voor 100+ 
chemicaliën

•  In overeenstemming met EN 13832-3 (zie pagina 32 voor 
permeatiegegevens)

• In overeenstemming met EN 943-1 (chemische veiligheidskleding)

HAZMAX™ FPA

BRANDWEER, 
LEGER EN 
CBRN

F3A

S5

Onderdeelnr. B01000/[EU-maat]

SRC
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BRANDWEER, LEGER EN CBRN

HAZMAX™-LAARS

S5

Een chemicaliën-bestendige laars tegen elektrostatische ontlading (ESD) 
met een integrale stalen neus en gevulkaniseerde rubberen zool voor 
superieure slipvastheid. Geschikt voor toepassingen zoals farmaceutische 
elektro-beschermende zones.

•  Groene Hazmax-schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling, 
gecertificeerd volgens EN EN 13832-3 (zie pagina 32 voor 
permeatiegegevens)

•  In overeenstemming met EN 943-1 (chemische veiligheidskleding) en 
gecertificeerd volgens deze norm als onderdeel van een Respirex™ 
gasdicht pak  

•  Voldoet aan de vereisten van NFPA 1991 (bescherming tegen chemische 
dampen)

•  Voor gebruik in elektrostatisch beschermde zones in overeenstemming 
met EN 61340-5 (ESD 99,6 MΩ droog, 11,8 MΩ nat EN ISO 20345)

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter 
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal hoger dan vereist door de normen EN 13287  
SRA en SATRA TM144

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

HAZMAX™ ESD-LAARS

Een chemicaliën-bestendige antistatische laars met een integrale stalen 
neus en gevulkaniseerde rubberen zool voor superieure slipvastheid. 
Toepassingen zijn onder andere petrochemie, farmaceutische industrie, 
chemische afvalverwerking en aluminiumverwerking.

•  Groene Hazmax-schacht van chemicaliën-bestendige samenstelling, 
gecertificeerd volgens EN 13832-3 (zie pagina 32 voor 
permeatiegegevens)

• Tevens verkrijgbaar in zwart (MOQ van 500 paar)

• In overeenstemming met EN 943-1 (chemische veiligheidskleding)

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter 
dan de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal hoger dan vereist door de normen EN 13287  
SRA en SATRA TM144  

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

S5

Onderdeelnr. B00847/[EU-maat]

Onderdeelnr. B01287/[EU-maat]

SRC

SRC
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BRANDWEER, LEGER EN CBRN

Een chemicaliën-bestendige antistatische overschoen met een symmetrisch 
ontwerp. Het laarsontwerp, getest op een groot aantal verschillende 
gevaarlijke chemicaliën en stoffen voor chemische oorlogsvoering, maakt 
het mogelijk om het met één hand vast te  maken in minder dan vijf 
seconden . 

•  Een ingenieus ontwerp met instap achteraan zorgt ervoor dat de laars 
snel en eenvoudig aan en uit kan worden gedaan

•  Dank zij het symmetrisch ontwerp kan de laars worden gedragen aan de 
rechter of linker voet om aan- en uittrekken sneller te maken

•  Gemaakt van een zwarte, chemicaliën-bestendige 
samenstelling en gecertificeerd volgens EN 13832-3:2006 (bescherming 
van schoeisel tegen chemicaliën)

• In overeenstemming met EN 943-1 (chemische veiligheidskleding)

•  Voldoet aan de vereisten van NFPA 1991 (bescherming tegen chemische 
dampen)

• Snel en eenvoudig te ontsmetten

• Comfortabel, lichtgewicht, flexibel ontwerp

•  Specifiek ontworpen om te passen op en het volledig afdekken van 
standaard combat boots van het Britse leger 

• Kan worden opgerold en bewaard in een plunjezak

• Naadloze constructie 

• Uittrap lip

• CE-markering met datum en jaar van productie

• Conform REACH

• Slipvast, niet-aankoekend zoolontwerp 

• Brandstof- en oliebestendig

• Verkrijgbaar in zeven maten

SYMMETRISCHE CBRN-OVERSCHOEN

O4 SRA

Onderdeelnr. B01391/[XS, S, M, L, XL, 2XL of 3XL]]



VEILIGHEIDSLAARZEN VOOR INDUSTRIE28

Laarzen die bestand zijn tegen hitte en vlammen 
voor gebruik in gebieden met een risico op 
vonken door lassen of slijpen of in de nabijheid 
van hitte en vlammen. 

VLAMBESTENDIG

ISOTEC VLAMWERENDE LAARZEN

Een hittebestendige veiligheidslaars in overeenstemming met de norm 
EN15090 I3 voor brandwerende laarzen bestand tegen, stralingswarmte (20 
kW/m2 ) en warmte-isolatie van de zool (250oC gedurende 40 minuten).

•  Gecertificeerd volgens EN 15090:2012 F3A 

•  Thermische isolatie - 40 minuten bij 250 oC 

•  Hittebestendige zool HRO 60 seconden bij 300 oC 

•  Brandstof- en oliebestendige schacht en zool.

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal hoger dan vereist door de normen EN 13287  
SRA en SATRA TM144  

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

• Antistatisch, met ESD-versie beschikbaar als optie

SB

F3A

Onderdeelnr. B01200/[EU-maat]

SRC
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Een hittebestendige versie van de Hazmax™-laars in overeenstemming met 
de norm EN15090 I3 voor brandwerende laarzen voor vlambestendigheid, 
stralingswarmte en warmte-isolatie van de zool.

•  Uitstekende chemische weerstand – Permeatiegegevens voor 100+ 
chemicaliën

•  In overeenstemming met EN 13832-3 (zie pagina 32 voor 
permeatiegegevens)

• In overeenstemming met EN 943-1 (chemische veiligheidskleding) 

•  Zwarte gevulkaniseerde rubberen zool voor maximale grip - 30% beter  
dan  de zool van een conventionele veiligheidslaars

•  Slipvastheid tweemaal hoger dan vereist door de normen EN 13287SRA 
en SATRA TM144  

• Twee of drie keer de slijtweerstand van conventionele zolen

• Grotere snijweerstand dan conventionele zolen

HAZMAX™ FPA

S5

Onderdeelnr. B01000/[EU-maat]

F3A

SRC
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MATENTABEL
Onze laarzen en overlaarzen zijn verkrijgbaar in een groot 
aantal verschillende maten. Compacte Workmaster™-
overlaarzen zijn ontworpen voor gebruik over een 
conventionele veiligheidslaars of veiligheidssportlaars, 
en de Maxi-overlaarzen zijn ontworpen voor gebruik over 
traditionele veiligheidslaarzen.

Laarzen

EU 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50

VK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OVERLaarzen

MEDIUM LARGE EXTRA LARGE

EU 39 – 42 43 – 45 46 – 50

VK 6 – 8 9 – 11 12 – 15

VS 7 – 9 10 – 12 13 – 16
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EN 
DE 

TESTEN?

CHEMISCHE STOF CAS-NR. METHODE DOORBRAAKTIJD

Aceton 67-64-1 EN374-3 Meer dan 0,5 UUR

Acetonitril 75-05-08 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Ammoniakgas 7664-41-7 EN374-3 Meer dan 4 UUR

Chloorgas 7782-50-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Chloorwaterstofgas 7647-01-0 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Dichloorbenzeen 95-50-1, 106-46-7, 
541-73-1

EN374-3 Meer dan 7 UUR

Dichloormethaan 75-09-02 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Diethylamine 109-89-7 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Dimethylformamide 68-12-2 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Ethanol 64-17-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Ethylacetaat 141-78-6 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Fosforzuur 7664-38-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Hexaan 110-54-3 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Kaliumhydroxide 40% 1310-58-3 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Melkzuur 50-21-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Methanol 67-56-1 EN374-3 Meer dan 4 UUR

Natriumhydroxide 40% 1310-73-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Natriumhypochloriet 16% 7681-52-9 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Nitrobenzeen 98-95-3 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Oliezuur 112-80-1 EN374-3 Meer dan 7 UUR

Tetrachlooretheen 127-18-4 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Tetrahydrofuraan 109-99-9 EN374-3 Meer dan 0,5 UUR

Tolueen 108-88-3 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Zwavelkoolstof 75-15-0 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Zwavelzuur 96% 7664-93-9 EN374-3 Meer dan 8 UUR

FOODMAX-LAARZEN — CHEMISCHE PERMEATIE

MECHANISCHE TESTEN

Wij testen elk element van onze laarzen om de veiligheid, 
performantie en comfort ervan te garanderen. Sommige 
testen worden uitgevoerd in onze fabriek en andere 
testen worden voor ons uitgevoerd in gespecialiseerde 
geaccrediteerde testlaboratoria. 

Onze fabriek kan hoogspanningstesten, vervormingstesten op neuzen, 
buigen en scheuren en buigen en scheuren bij lage temperatuur uitvoeren 
op laarssamenstellingen. Laarzen worden tevens uitgebreid uitgeprobeerd 
door gebruikers om te controleren op comfort, slijtage en duurzaamheid 
tijdens ontwikkeling.

CHEMISCHE WEERSTAND

We testen onze basismaterialen grondig op hun 
chemische resistentie en hebben ons eigen onafhankelijk 
UKAS geaccrediteerd laboratorium voor chemische 
permeatietesten en voor het testen van de fysische 
eigenschappen van materialen.
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CHEMISCHE STOF CAS-NR. METHODE DOORBRAAKTIJD

Aceton 67-64-1 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Acetoncyanohydrine 75-86-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Acetonitril 75-05-08 EN374-3 Meer dan 6 UUR

Acrylonitril 107-13-1 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Acrylzuur 79-10-7 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Ammoniak 5% 1336-21-6 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Ammoniakgas 7664-41-7 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Ammonium-pentadecafluor-
octanoaat (30% in water) 3825-26-1 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Aniline 62-53-3 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Antiklop (Tetraethyllood 
60% dibroommethaan 30%/
dichloorethaan 10% TEL-CB)

78-00-2 / 
106-03-4 / 
107-06-2

EN374-3 Meer dan 8 UUR

Arseenzuur 7778-39-4 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Azijnzuur (ijzig) 64-19-7 EN 16523 Meer dan 12 UUR

Benzeen 71-43-2 EN374-3 Meer dan 4 UUR

Benzylchloride 100-44-7 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Bromium 7726-95-6 EN374-3 Meer dan 7 UUR

Buta-1,3dieengas 106-99-0 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Butylacetaat 123-86-4 EN374-3 Meer dan 6 UUR

Carbazool 86-74-8 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Chloorazijnzuur 85% 79-11-8 EN 16523 Meer dan 32 uur

Chloorgas 7782-50-5 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Chloorwaterstofgas 7647-01-0 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Chroomzuur 1333-82-0 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Cyanogeenchloride 506-77-4 NFPA Geen permeatie gedetecteerd

Cyclohexylamine 108-91-8 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Dichloormethaan 75-09-02 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Diethylamine 109-89-7 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Diethyleenglycoldimethylether 111-46-6 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Dimethylformamide 68-12-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Epichloorhydrine 106-89-8 EN374-3 Meer dan 7 UUR

Ethanol (Ethylalcohol) 64-17-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Ethylacetaat 141-78-6 EN374-3 Meer dan 4 UUR

Ethyleendiamine tetra-azijnzuur 
tetranatriumzout (EDTA) 5% 64-02-8 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Ethyleendichloride 107-06-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Ethyleenglycol 107-21-1 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Etsmiddel van salpeterzuur 80/20 7697-37-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Etyleenoxide 75-21-8 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Fenol 50% in methanol 108-95-2/ 
67-56-1 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Fluorwaterstofzuur 48% 7664-39-3 EN374-3 Meer dan 66 UUR

Fluorwaterstofzuur 73% 7664-39-3 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Formaldehyde 37% 79-11-8 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Fosforzuur 25% 7664-38-2 EN 16523 Meer dan 32 UUR

Fosforzuur 75% 7664-38-2 EN 16523 Meer dan 32 UUR

Heptaan 142-82-5 EN374-3 Meer dan 8 uur

Hexaan 110-54-3 EN374-3 Meer dan 7 UUR

Hydrazine 302-01-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Hydrazine 5% 7803-57-8 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Isobutaan 75-28-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Iso-butaan gevolg door 
fluorwaterstofzuur 71-75%

75-28-5 +          
7664-39-3 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Isopropanol (IPA) 67-63-0 EN 16523 Meer dan 32 UUR

HAZMAX™-LAARZEN — CHEMISCHE PERMEATIE

CHEMISCHE STOF CAS-NR. METHODE DOORBRAAKTIJD

Joodmethaan 99% 74-88-4 EN374-3 Meer dan 1,5 UUR

Kabelolie EN374-3 Meer dan 8 UUR

Lewisiet 541-25-3 NFPA Geen permeatie 
gedetecteerd

m-Cresol 108-39-4 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Methanol 67-56-1 EN374-3 Meer dan 8 UUR

methyl-1,2-pyrrolidon 872-50-4 EN369 Meer dan 8 UUR

Methyleenchloridegas 74-87-3 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Methylethylketon (M.E.K) 2-butanon 78-93-3 EN374-3 Meer dan 2 UUR

Methylmetacrylaat 80-62-6 EN 369 Meer dan 3 UUR

Mierenzuur 65% 64-18-6 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Monochloorazijnzuur 79-11-8 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Mosterdgas 505-60-2 NFPA Geen permeatie 
gedetecteerd

N,N-Dimethylaniline 121-69-7 EN374-3 Meer dan 8 UUR

N,N-dimetylacetamide 127-19-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Naftaleen 91-20-3 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Natriumcyanide 30wt% 143-33-9 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Natriumhydroxide 40% 1310-73-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Natriumhypochloriet 16% 7681-52-9 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Nitrobenzeen 98-95-3 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Oleum 40% SO3 8014-95-7 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Propyleen 1,2 oxide 75-56-9 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Roodrokend salpeterzuur 7697-37-2 EN374-3 Meer dan 4 UUR

Salpeterzuur 50% 7697-37-2 EN 16523 Meer dan 32 UUR

Salpeterzuur 70% conc 7697-37-2 EN 16523 Meer dan 32 UUR

Saringas 107-44-8 NFPA Geen permeatie 
gedetecteerd

Styreen 100-42-5 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Tetrachloorethyleen 127-18-4 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Tetraethyllood (Octel antiklop) 78-00-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Tetrahydrofuraan 109-99-9 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Tolueen 108-88-3 EN374-3 Meer dan 4 UUR

Tolueen 2,4 diisocyanaat 584-84-9 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Tri-ethanolamine 102-71-6 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Tri-ethyleenglycol 112-27-6 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Trichloorethaan 71-55-6 EN374-3 Meer dan 6 UUR

Trichloorethyleen 1,1,2 79-01-6 EN374-3 Meer dan 3 UUR

Trigonox K-80 Cumyl hydroperoxide 
80% / 20% Cumeen

80-15-9/ 
98-82-8 EN 369 Meer dan 8 UUR

Verzadigde oplossing van oxaalzuur 6153-56-6 EN374-3 Meer dan 8 UUR

VX 50782-69-9 NFPA Geen permeatie 
gedetecteerd

Waterhoudend fenol 85% 108-95-2 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Waterstofperoxide  
(10 volume (3%) oplossing) 7722-84-1 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Waterstofperoxide 50% 7722-84-1 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Watervrij waterstoffluoridegas 7664-39-3 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Xyleen 1330-20-7 EN374-3 Meer dan 4 UUR

Zoutzuur 37% 7647-01-0 EN 16523 Meer dan 32 UUR

Zoutzuur 48% 7647-01-0 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Zwavelkoolstof 75-15-0 EN374-3 Meer dan 1 UUR

Zwavelzuur 96% 7664-93-9 EN374-3 Meer dan 8 UUR

Vetgedrukte chemicaliën zijn de 15 standaard testchemicaliën als gedefinieerd in 
EN943-2:2002
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CHEMISCHE PERMEATIE TOEGELICHT

Wat is permeatie?  
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau 
door het beschermende kledingmateriaal dringt.

Permeatie betreft:
• Sorptie van moleculen van de chemische stof in het (buiten) oppervlak 

van een materiaal
• Diffusie van de geabsorbeerde moleculen in het materiaal
• Desorptie van de moleculen van het tegenovergestelde (binnen) 

oppervlak van het materiaal

Hoe wordt permeatie gemeten?
De weerstand van een beschermend kledingmateriaal tegen permeatie 
door gevaarlijke vloeistoffen en gasvormige chemicaliën wordt gedefinieerd 
door de permeatiesnelheid van de chemische stof door het materiaal en de 
doorbraaktijd.

Permeatietestmethoden omvatten ASTM F739, EN374-3 en ISO 6529; 
blootstelling van het materiaal aan de chemische stof is totaal en constant, 
en imuleert condities van totale onderdompeling. Er zijn op dit moment 
geen permeatietestmethoden voor chemicaliën die vaste stoffen zijn; over 
het algemeen wordt beschouwd dat vaste stoffen niet doordringen.

De permeatietestcel
Het specimen van beschermend kledingmateriaal treedt op als scheiding 
tussen de ene kamer van een permeatietestcel, die de chemische 
teststof bevat, en een andere kamer, die het verzamelmedium bevat. Het 
buitenoppervlak van het materiaal wordt blootgesteld aan de chemische 
teststof. Het binnenoppervlak wordt analytisch gemonitord voor het 
bepalen van de hoeveelheid chemicaliën (indien die er zijn) die het materiaal 
doordringt.

Genormaliseerde doorbraaktijd (volgens EN374-3:2003)
De verstreken tijd gemeten vanaf het begin van de test tot het moment waarop 
de chemische teststof een permeatiesnelheid van 1,0 μg/(min.cm2) bereikt.

Permeatietestresultaten uitleggen
Alle permeatietesten werden uitgevoerd met pure chemicaliën onder in 
een laboratorium gecontroleerde condities alleen op materialen en zijn niet 
bedoeld voor het aangeven van de duur van “veilige draagtijd” voor een 
kledingstuk.

Een genormaliseerde doorbraaktijd van > 480 minuten geeft aan dat de 
permeatiesnelheid niet de gedefinieerde waarde van  
1,0μg/(min.cm2) (EN374-3:2003) heeft bereikt. Permeatie kan echter 
toch in mindere mate zijn opgetreden; en afhankelijk van de chemische 
toxiciteit is het mogelijk dat een chemische stof in het materiaal kan 
zijn doorgedrongen en een niveau van toxiciteit is bereikt binnen een 
beschermend kledingstuk lang voorafgaand aan de rapporteerbare 
doorbraaktijd van 480 minuten. De doorbraaktijd alleen is daarom slechts 
een middel voor het vergelijken van verschillende materiaalprestaties en 
geeft geen veilige bescherming tot het aantal gerapporteerde minuten aan.

De “veilige draagtijd” van chemische beschermende kleding is afhankelijk 
van een aantal factoren zoals:

• Temperatuur
• type blootstelling
• toxiciteit van de chemische stof

De bepaling van de geschiktheid van kleding voor een toepassing moet zijn 
gebaseerd op risicobeoordeling door de eindgebruiker.

INTERN TESTLABORATORIUM

Beschermende kledingmateriaal

Reservoir voor gevaarlijke chemicaliën Naar 
analysator

Wij testen onze samenstellingsmaterialen grondig op hun chemische 
weerstand en wij hebben ons eigen onafhankelijk UKAS-geaccrediteerde 
laboratorium voor testen van chemische permeatie en voor testen van de 
fysieke eigenschappen van materialen. 

Hierdoor kunnen wij onze grondstoffen en naden regelmatig opnieuw testen 
om de kwaliteit te verzekeren. Wij kunnen tevens klanten adviseren betreffende 
de selectie van materialen voor hun specifieke chemisch risico gevaar en wij 
kunnen zelfs indien vereist specifieke chemische testen uitvoeren.

Het laboratorium heeft, naast Respirex™, een groot aantal verschillende 
commerciële klanten en kan vertrouwelijke testservices aanbieden 
voor chemische permeatie, slijtageweerstand, weerstand tegen buigen 
en scheuren, lekbestendigheid, treksterkte, treksterkte van naden en 
trapezoidale scheurweerstand. 
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Foodlite Foodlite+ Foodmax

Bescherming S4 of O4 S4 of O4 S4

Lichtgewicht   

Brede comfortabele pasvorm   

Chemisch bestendig   

Gevulkaniseerde rubberen zool met hoge grip  

Snijbestendig 

Gedempte tussenzool met luchtbelletjes 

Vrij van PVC, chloor en halogeen  

Biologisch afbreekbaar  

Temperatuur -30oC -40oC -40oC

Farmlite+ Taskpro Digger

Bescherming S5, S4 of O4 S5 S5
Lichtgewicht  

Brede comfortabele pasvorm   

Chemisch bestendig  

Gevulkaniseerde rubberen zool met hoge grip   

Snijbestendig 

Gedempte tussenzool met luchtbelletjes 

Vrij van PVC, chloor en halogeen 

Biologisch afbreekbaar 

Temperatuur -30oC -40oC -10oC

Hazmax™ Hazmax™ 
ESD Tasklite+ Taskpro Solestar 

ESD

Bescherming S5 S5 S5 of S4 S5 S5

Lichtgewicht  

Brede comfortabele pasvorm     

Chemisch bestendig    

Elektrostatische ontlading (ESD)  

Gevulkaniseerde rubberen zool met hoge grip    

Snijbestendig 

Gedempte tussenzool met luchtbelletjes 

Vrij van PVC, chloor en halogeen 

Biologisch afbreekbaar 

Temperatuur -20oC -20oC -30oC -40oC -10oC

VOEDSELVERWERKING

LANDBOUW

CHEMISCH & INDUSTRIEEL
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BOUW

Tasklite+ Taskpro Digger Solestar

Bescherming S5 S5 S5 S5

Lichtgewicht  

Brede comfortabele pasvorm    

Chemisch bestendig  

Gevulkaniseerde rubberen zool met hoge grip   

Snijbestendig 

Gedempte tussenzool met luchtbelletjes 

Vrij van PVC, chloor en halogeen 

Biologisch afbreekbaar 

Temperatuur -30oC -30oC -10oC -10ooC

HOOGSPANNING

HV3+ Dielectric+ Foodmax LV

Bescherming SB SB SB

Lichtgewicht   

Brede comfortabele pasvorm   

Chemisch bestendig   

Gevulkaniseerde rubberen zool met hoge grip   

Snijbestendig 

Vrij van PVC, chloor en halogeen 

Biologisch afbreekbaar 

Temperatuur -30oC -20oC -40oC

BRANDWEER, LEGER EN 
CBRN

ISOTEC Hazmax FPA Hazmax Hazmax ESD

Bescherming SB S5 S5 S5

Brede comfortabele pasvorm    

Chemisch bestendig   

Getest op oorlogsmateriaal   

Hitte- en vlambestendig  

Elektrostatische ontlading (ESD) Optie 

Gevulkaniseerde rubberen zool met hoge grip    

Temperatuur -20oC -30oC -40oC -40oC
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MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over ons assortiment gespecialiseerde veiligheidslaarzen gaat u naar onze website:

www.workmasterboots.com

workMasterTM


