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LEMAITRE 

s     é     c     u     r     i     t     é 
www.lemaitre-securite.com 

B.P. 24 
67350 LA WALCK  Tel : 03.88.72.28.80  Fax : 03.88.07.05.37       Referência do produto: VIPER S2CI ISO 9002 

      Tamanhos :      38 au 48 
      Descrição :       Sapato em camurça de cor castanha hidrofugado 

  
Características do cano Vantagens

DON/LS.03.0703.A

: : 
Sapato em couro aveludado Hidrofugado Parte de couro :  Couro Aveludado Hidrofugado 2,2 

mm Forro em Cambrelle® para um melhor conforto. 
Sapato ligeiro com um design bastante moderno Fole :                  Couro Aveludade 
Tamanho 37 ao 48 Marcação no Fole: indicação de punctura, identificação 

marca do fabricante ou mandatário, data de fabricação 
(mês, ano), referência à norma europeia, numero de 
identificação do modelo, categoria da protecção 
fornecida, marcação CE. 

Isolamento contra o frio 
 
Protecção: 
Conforme as normas EN344-1 et EN345-1. Biqueira 200 joules 
(resistente ao deslizamento sobre solo industrial e gorduroso).  

Colo :                        Fibra Sintética em Poliéster e     
Polipropileno 

 
 

Contraforte :              Synderme  
VantagensForro :                       Cambrelle®  : 
Excelente conforto. Fecho :                       Olhais Triangulares 
Coeficiente de aderência :0,26 Laços :                       Polyamida, resistente ao desgaste  
Sola em forma Parabólica® : a estructura concava (Parabolic®)                                   (> 15000 fricções sobre 250 g  
provoca uma deformação progressiva da sola, de modo a 
optimizar a aderência aos revestimentos industriais. 

                                   de acordo com a norma 
DIN4843) 

Grande Aderência : devido às formas modulares da sola o pé 
adapta-se perfeitmente às irregularididades do solo. 

Peso :                       1120 g 
 
Características do calçado: 
Forma :                     Forma Nature 
Término largo :         200 joules norma EN 345-1 
 
Carareterísticas da sola:  
Montagem :                California 

ª de montagem :       Texon antistático de 2 mm 1
ª de limpeza :           Abóbada plantar de polietileno 1

Sola        :                  Poliuretano dupla densidade 
• Densidade conforto : 0 ,50 
• Densidade uso :  1,00 
 
 

 
Normas: Este produto foi objecto de um exame CE de tipo por um organismo habilitado com base nas normas 
Europeias em 344-1 e 345-1. 
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LEMAITRE 

s     é     c     u     r     i     t     é 
www.lemaitre-securite.com 

B.P. 24 
67350 LA WALCK  Tel : 03.88.72.28.80  Fax : 03.88.07.05.37       Referência do produto: VIPER S3  ISO 9002 

      Tamanhos :      38 au 48 
      Descrição :       Sapato em camurça de cor castanha hidrofugado 

  
Características do cano Vantagens

DON/LS.03.0703.A

: : 
Sapato em couro aveludado Hidrofugado Parte de couro :  Couro Aveludado Hidrofugado 2,2 

mm Forro em Cambrelle® para um melhor conforto. 
Sapato ligeiro com um design bastante moderno Fole :                  Couro Aveludade 
Tamanho 37 ao 48 Marcação no Fole: indicação de punctura, identificação 

marca do fabricante ou mandatário, data de fabricação 
(mês, ano), referência à norma europeia, numero de 
identificação do modelo, categoria da protecção 
fornecida, marcação CE. 

Isolamento contra o frio 
 
Protecção: 
Conforme as normas EN344-1 et EN345-1. Biqueira 200 joules 
(resistente ao deslizamento sobre solo industrial e gorduroso).  

Colo :                        Fibra Sintética em Poliéster e     
Polipropileno 

 
 

Contraforte :              Synderme  
VantagensForro :                       Cambrelle®  : 
Excelente conforto. Fecho :                       Olhais Triangulares 
Coeficiente de aderência :0,26 Laços :                       Polyamida, resistente ao desgaste  
Sola em forma Parabólica® : a estructura concava (Parabolic®)                                   (> 15000 fricções sobre 250 g  
provoca uma deformação progressiva da sola, de modo a 
optimizar a aderência aos revestimentos industriais. 

                                   de acordo com a norma 
DIN4843) 

Grande Aderência : devido às formas modulares da sola o pé 
adapta-se perfeitmente às irregularididades do solo. 

Peso :                       1120 g 
 
Características do calçado: 
Forma :                     Forma Nature 
Término largo :         200 joules norma EN 345-1 
 
Carareterísticas da sola:  
Montagem :                California 
1ª de montagem :       Texon antistático de 2 mm 
1ª de limpeza :           Abóbada plantar de polietileno 
Sola        :                  Poliuretano dupla densidade 

• Densidade conforto : 0 ,50 
• Densidade uso :  1,00 
• Palmilha intercalar anti-

perfuração em Aço Inox. 
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Normas: Este produto foi objecto de um exame CE de tipo por um organismo habilitado com base nas normas 
Europeias em 344-1 e 345-1. 
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