
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA 
Obuwie produkowane przez Prabos plus a.s. spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/425 oraz z odpowiednią normą:  

 EN ISO 20345: 2011 Środki Ochrony Indywidualnej - Obuwie bezpieczne (z podnoskiem zabezpieczającym palce stopy, którego wytrzymałość jest 
badana przy uderzeniu o energii 200 J)  

 EN ISO 20347: 2012 Środki Ochrony Indywidualnej - Obuwie zawodowe (bez podnoska ochronnego/bezpiecznego)  

Kategorie obuwia bezpiecznego 
SB — obuwie spełniające wymagania podstawowe (w tym m. in. ochrona palców)  
S1 — wymagania podstawowe + zamknięty obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w obszarze pięty + odporność na olej napędowy)  
S2 — jak S1 + przepuszczalność wody i absorpcja wody  
S3 — jak S2 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa  
S4 — wymagania podstawowe + zamknięty obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w obszarze pięty + odporność na olej napędowy  
S5 — jak S4 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa 

Kategorie obuwia zawodowego  
OB — wymagania podstawowe  
O1 — wymagania podstawowe + zamknięty obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w obszarze pięty O2 — jak O1 + przepuszczalność 
wody i absorpcja wody  
O3 — jak O2 + odporność na przebicie + urzeźbiona podeszwa  
O4 — wymagania podstawowe + zamknięty obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w obszarze pięty O5 — jak O4 + odporność na 
przebicie + urzeźbiona podeszwa 

Symbole obowiązkowych (alternatywnych) właściwości przeciwpoślizgowych  
SRA — odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS)  
SRB — odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem 
SRC — odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach  

Symbole właściwości dodatkowych  
P — odporność na przebicie  
A — obuwie antyelektrostatyczne  
E — absorpcja energii w obszarze pięty  
AN — ochrona kostki  
CI — izolacja spodu od zimna  
HI — izolacja spodu od ciepła  
FO — odporność podeszew na olej napędowy  
WR — odporność na wodę 
HRO — odporność na kontakt z gorącym podłożem  
 

Użytkowanie:  
Trwałość obuwia bezpiecznego jest wprost proporcjonalna do warunków jego użytkowania i jakości utrzymania. Obuwie należy zawsze nosić właściwie 
zasznurowane lub zapięte, dostosowując uprzednio rozmiar do potrzeb indywidualnych pracownika. Przed użyciem należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny 
obuwia. Obuwie uszkodzone nie powinno być używane. Objawami utraty właściwości użytkowych i ochronnych obuwia są w szczególności: oddzielenie się 
podeszwy od wierzchu lub warstwy bieżnika od zasadniczej części podeszwy, uszkodzenie połączeń szytych, uszkodzenie zapięć, przetarcie materiału 
wierzchowego, starcie występów urzeźbienia spodu, uszkodzenia mechaniczne części składowych. Nieprzestrzeganie zaleceń spowoduje obniżenie skuteczności 
działania ochronnego użytkowanego obuwia. Podczas wyboru obuwia należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wybrany rodzaj, rozmiar i szerokość dokładnie 
odpowiadały Państwa potrzebom. Należy także uwzględnić cel użycia, wykonanie, materiał i sposób pielęgnacji. Nasze obuwie wykonywane jest ze skór 
naturalnych, dlatego dopuszcza się w obuwiu różnice w odcieniach kolorów lub tłoczeń materiału wierzchowego. Prawidłowa i odpowiednia konserwacja 
zasadniczo wydłuży żywotność obuwia.  

Przechowywanie:  
Obuwie bezpieczne i zawodowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed przemoczeniem, przewiewnych, suchych o 
temperaturze pokojowej. Opakowania powinny zapewnić wymianę wilgotności z otoczeniem (nie dozwolone są opakowania z tworzyw sztucznych np. worki, torby 
foliowe). W razie zamoczenia obuwia, należy wysuszyć je w sposób naturalny z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Do bezpiecznego transportu obuwia 
właściwym opakowaniem są oryginalne opakowania producenta. Z uwagi na możliwość utraty właściwości obuwia zaleca się nie przechowywać obuwia ponad 12 
m-cy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania. 

 Konserwacja obuwia  
Po skończonej pracy należy oczyścić obuwie przy pomocy szczotki bez używania rozpuszczalników organicznych. Wilgotne obuwie suszyć w temperaturze 
pokojowej, najlepiej w przewiewnym miejscu i z dala od źródła ciepła, po wysuszeniu nanieść pastę obuwniczą. Do obuwia z wierzchami z weluru i nubuku past 
nie stosować – można użyć impregnatów w aerozolu. Środki ochrony indywidualnej, w tym obuwie bezpieczne i zawodowe, podlegają procesowi starzenia. 
Najczęściej przyczyną utraty parametrów ochrony na skutek starzenia się obuwia są czynniki: mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie nadfioletowe 
(promieniowanie słoneczne)..  

Warunki reklamacji:  
Odpowiedzialność producenta za wady fizyczne produktów regulowana jest Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny Dz. U. z 2016r. poz. 380, 585 (ze 
zm.), szczególnie art. 556-568 Kodeksu Cywilnego dotyczącej rękojmi za wady. Okres rękojmi i okres trwałości są to dwa różne pojęcia. Okres trwałości obuwia 
zależy od sposobu i częstotliwości stosowania i nie musi być taki sam jak okres rękojmi. Oznacza to, że przy intensywnym, codziennym lub całodniowym 
użytkowaniu obuwia okres trwałości może być krótszy. Obuwie przekazane do reklamacji powinno być czyste. podczas składania reklamacji kupujący powinien 
dostarczyć: – dowód zakupu towaru (paragon, faktura, dowód zapłaty), – protokół z opisem wystąpienia wady fizycznej, – opis warunków w jakich obuwie było 
użytkowane, – informację o dacie rozpoczęcia użytkowania obuwia przez bezpośredniego użytkownika 

 


