
 
     KULLANIM KILAVUZU TR 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zimaro Ayakkabıcılık San. Ve. Tic. Ltd. Şti. 

Yanaz Köyü Organize Sanayi Bölgesi Mevkii 7 Nolu Sok. NO:3 BARTIN 



GENEL BİLGİLER 

Seçmiş olduğunuz ayakkabının gerekli koruma sağlaması ve giyme ortamı için uygun olması 

önemlidir. Bilinmeyen bir ortam söz konusu olduğunda, doğru ayakkabının verildiğinden emin 

olmak için mümkünse satıcı ile alıcı arasında görüş alışverişinde bulunulması çok önemlidir. 

Ayakkabının bakımı yapılır, doğru çalışma ortamında giyilir ve kuru ve havalandırılmış şartlarda 

muhafaza edilmesi halinde, dış tabanı, üstü ve üst dikişleri erken yıpranmadan iyi bir kullanım ömrü 

olmalıdır. Ayakkabının fiili kullanım ömrü, ürünün yıpranma, kirlenme ve bozulmasını 

etkileyebilecek çevresel şartlara bağlı olarak ayakkabı tipine bağlıdır. Güvenlik/koruyucu burnu olan 

ayakkabı, bir darbe alması veya sıkıştırmalı bir kaza esnasında hasar görebilir. Ancak ayakkabı 

burnunun niteliği sayesinde bu hasar hemen belirgin olmayabilir. Bundan dolayı, hasarlı 

görünmese dahi burun bölgesi ciddi bir darbe aldığında veya sıkıştığında ayakkabınızı 

değiştirmelisiniz (ve tercihen imha etmelisiniz). 

ÜRÜN BAKIMI: ZİMARO ürünlerinin en iyi şekilde hizmet etmesi ve giyilmesini sağlamak için, 

ayakkabınızın düzenli olarak temizlenmesi ve kaliteli bir temizlik işlemi ile bakımının yapılması 

önemlidir. Yakıcı ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. 

Süet: Doğal olarak kurumaya bırakın, daha sonra kalıntı veya çamuru temizleyin ve sert süet fırça 

ve uygun bir temizlik ürünü kullanın. 

Deri: Ayakkabınızın düzenli olarak boyanması, iyi durumda kalmasını sağlayacak ve doğal 

koruyucu özelliklerini muhafaza etmesine yardımcı olacaktır. 

Saklama: Kullanmadığınız zamanlarda, ayakkabınızı aşırı sıcaklıklara maruz kalmayacak, iyi 

havalandırılmış yerlerde saklayın. Ayakkabınızı asla ağır eşyaların altına veya keskin nesneler ile 

temas halinde olacak şekilde saklamayın ve istiflemeyin. Ayakkabı ıslak ise depoya/saklama yerine 

koymadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzak bir şekilde yavaş ve doğal yolla kurumaya 

bırakın. Ayakkabınızı taşımak için uygun koruyucu ambalaj, örneğin orijinal kutusunu kullanın. 

Tamir: Ayakkabı hasar görürse, ideal koruma seviyesini sağlamayacaktır; bu nedenle en 

kısa sürede değiştirilmelidir. Riskli bir iş yaparken, bilerek asla hasar görmüş ayakkabı giymeyin. 

Hasar düzeyi hakkında emin değilseniz, ayakkabıyı kullanmadan önce tedarikçiniz ile görüşün. 

Tabanlık/Ayakkabı Tabanı: Satın aldığınız zaman üründe bir tabanlık bulunuyorsa, bunu söküp 

çıkarmayın. Yenileme gerekirse, bu yalnızca firmamız tarafından sağlanan yedek tabanlık 

kullanımına göre yapılmalıdır. Bu tür ayakkabı tabanlarının sökülmesi ayakkabının koruyucu 

özelliklerini de etkileyebilir. Ayakkabıda taban yoksa bir tabanlık konulması da ayakkabının 

koruyucu özelliklerine zarar verebilir. Farklı ürünler üretim kategorisine uyumu açısından farklı 

tabanlık veya ayakkabı tabanı içerdiği için, ayrıntılı bilgi ve ürün referans fiyatı için lütfen ZİMARO 

ile iletişim geçin. 

 

 
                     GÜVENLİK & KORUYUCU AYAKKABI 

Bu ayakkabı tipi, potansiyel tehlikelerin olduğu iş ortamlarında çalışma esnasında giyildiğinde 

düşen nesnelerden kaynaklı yaralanma ve ezilme riskine karşı giyen kişinin ayak parmaklarını 

korur. Güvenlik ayakkabıları, güvenlik standartları ile tanımlanmaktadır. TS EN ISO 20345:2013 - 

Güvenlik Ayakkabısı Ayakkabı tarafından sağlanan korumayı belirtmek amacıyla kullanılan 

sınıflandırma sistemi aşağıda listelenmiştir: 

SB- TS EN ISO20345: 2013 Güvenlik Ayakkabısı. Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 
15,000 Newton. 

S1 EN ISO 20345:2013 Güvenlik Ayakkabısı. Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 

Newton. Kapalı topuk bölgesi (tamamen kapalı topuk bölgesi), antistatik özellikler ve enerji 

absorbsiyonlu topuk bölgesi. 

S2 -TS EN ISO 20345:2013 Güvenlik Ayakkabısı. Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 



Newton. Kapalı topuk bölgesi (tamamen kapalı topuk bölgesi), antistatik özellikler ve enerji 

absorbsiyonlu topuk bölgesi, su penetrasyon ve absorbsiyonu. 

S3- TS EN ISO 20345:2013 Güvenlik Ayakkabısı. Ayak burun koruma 200J, baskı direnci, 15,000 

Newton. Kapalı topuk bölgesi (tamamen kapalı topuk bölgesi), antistatik özellikler ve enerji 

absorbsiyonlu topuk bölgesi, su penetrasyon ve absorbsiyonu, penetrasyon direnci ve pençeli 

dış taban 

 

İLAVE KORUMA 

P Penetrasyon Direnci: 1100 Newton 
 

C İletkenlik: TS EN ISO 20344:2011, 5.10’e göre ölçüldüğünde, kuru ortamda 

kondisyonlandığında (EN ISO 20344:2011, 5.10.3.3a)), elektrik direnci 100kΩ’dan büyük 

olmayacak. 

A Antistatik: TS EN ISO 20344:2011, 5.10’e göre ölçüldüğünde, kuru ve ıslak ortamda 

kondisyonlandığında (EN ISO 20344:2011, 5.10.3.3a) ve b)), elektrik direnci 100kΩ ile 1000MΩ 

arasında olacak. 

CI Taban’nın Soğuğa Karşı Yalıtımı: -17°C’de 30 dakika bekletildiğinde ısı değişimi 10°C’den 
fazla olmayacak. 

HI Taban’nın Isıya Karşı Yalıtımı: 150°C’de 30 dakika bekletildiğinde, ısı değişimi 22°C’den fazla 

olmayacak. E Topuk Enerji Absorbsiyonu: 20J’dan az olmayacak 

WRU Su Penetrasyonuna Dayanıklı Saya (Sadece Kategori I ürünler için geçerli)* 

M Metatarsal Kemik Koruması: 100J Darbe Enerjisi CR Kesilmeye Dayanıklı Sayası: Kesilme dayanım 

endeksi 2.5’i geçmeli AN Bilek Koruması: Ortalama aktarılan kuvvet ≤10kN olan 10J darbe. Test 

sonuçlarından hiçbiri >15kN olmayacak. 

WR Suya Dirençli Ayakkabı (Sadece Kategori I ürünler için geçerli)* 

FO Fuel Oil’e Dayanıklı Dış Taban HRO 300°C’ye kadar Sıcak Temasa Dirençli Dış Taban 
* 

Kategori I: Tamamen kauçuk veya polimetrik ayakkabılar hariç, deri ve diğer malzemelerden üretilen 

ayakkabılar. Kategori II: Tamamen kauçuk (tamamen vulkanize) ve her türlü polimerik (tamamen 

kalıplanan) ayakkabılar. 

TS EN ISO 20345:2011’ye göre Asgari Sürtünme Katsayısı : 

SRA: SLS1 li seramik yüzey • İleri topuk kayması ≥0.28 • İleri düz kayma ≥0.32 

SRB: Gliserollu çelik yüzey • İleri topuk kayması ≥0.13 • İleri düz kayma ≥0.18 SRC: SRA + SRB 1 

%0.5 sodyum loril sülfat içeriği olan su 

Ürünlerimiz ISO 9001:2008 kalite yönetim şartlarını sağlamaktadır. 

Ürünlerimiz UNIVERSAL SERTIFIKASYON VE GÖZETIM HIZM. TIC. LTD. ŞTI. tarafından 
belgelendirilmektedir. 



 


