> Ficha técnica

Unissexo

NUBE 01

NUBE 02

NUBE 03

NUBE 04

Azul Marinho

Azul Claro

Rosa

Branco

35 – 46

35 – 46

NUBE 05

NUBE 06

Verde

Preto

35 – 46

35 – 42

35 – 46

35 – 46

Também disponível com palmilha opcional

A palmilha Coolmax® não é esterilizável nem lavável à máquina

• Palmilha Coolmax®

Antiestático

A NUBE foi desenhada de forma a garantir uma excelente
performance antiderrapante. Tudo o que precisas para chegares
mais longe, mais seguro.

Descrição

Super leve

NUBE, é uma soca ocupacional produzida inteiramente a partir de materiais
poliméricos e tem os seguintes componentes:
• Dispositivo de proteção de salpicos;
• Rasto Evergrip™;
• Dispositivo antiestático.

Utilizadores
NUBE, é ideal para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas
de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, nomeadamente:
Indústria
Alimentar

Zona de
Piscina e Spas

Instituições Geriátricas
e de Fisioterapia

Hospitais e outras
Instituições de Saúde

Proteção
de salpicos

Ventilado

Especificações

CE
Diretiva 89/686/CEE.

Antiderrapante
A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.
SRC — Aprovação antiderrapante.

EN ISO 20347:2012
OB+A+E+SRC

Palmilha opcional
Permite aumentar ainda mais o conforto do calçado.

SATRA TM 158:1992
Lavagem — 50 °C

Tecnologia Coolmax®
A palmilha Coolmax® promove a respirabilidade e a absorção de
humidade, mantendo os pés secos.
Absorção de impactos
O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões
em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas
cansadas.
Antiestático
Promove a libertação da energia eletroestática acumulada.
Proteção superior
Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.
Proteção de salpicos
Permite a escolha entre ventilação extra ou proteção superior, que evita
a entrada de líquidos para o interior do sapato.
Ventilado
Regula a temperatura e a humidade do pé.
50 ºC

Normas Técnicas

Super Leve
A tecnologia Feelite™ produz calçado extraordinariamente leve,
resistente e confortável.

Lavável
O calçado pode ser lavado à máquina até 50 ºC.*
TÜV
Este calçado foi testado e aprovado pelo TÜV, instituto Alemão, devido
às suas propriedades: antiderrapante e antiestático.
Unissexo
O modelo foi desenhado para ser utilizado por homem e senhora.

Materiais e Tecnologias
NUBE é produzida com tecnologia Feelite™, cujo material super leve,
proporciona resistência a odores, inibe a proliferação de bactérias e
não é tóxico.
O design geométrico e a fórmula química exclusiva da borracha
utilizada na produção do rasto EvergripTM, proporcionam uma
excelente aderência ao solo, reduzindo o risco de escorregamento.
A sola EvergripTM da NUBE tem elevada aprovação antiderrapante
– nível SRC.
Fabrica e desenhado por:
WOCK® 2016 by Walkemore, S.A.

Especificações Técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SRC — Resistente ao escorregamento;
Resistente ao calor — lavável à máquina até 50 °C;
Resistente à abrasão;
EvergripTM resistente ao fueóleo;
Resistente a detergentes;
Resistente a ácido láctico;
Resistente a líquidos (por exemplo, infiltração de sangue);
Resistente a produtos químicos;
Resistente à água salgada;
Resistente à gordura animal.

Cuidados e limpeza
Lavagem: Pode ser lavado à máquina até 50 °C. Esterilizável a frio com cloro,
hipoclorito de sódio ou peróxido de hidrogénio.

Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente.

Atenção
A NUBE resiste a várias de lavagens a 50ºC na máquina de lavar roupa. Não é
recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem
na máquina a 50 ºC.
A resistência do material Everlite™ à lavagem depende de vários factores:
• Tipo de detergente;
• Concentração;
• Duração dos ciclos;
• Temperatura;
• Stress físico durante os ciclos.

* A palmilha opcional nao é lavável à máquina.
WOCK® é uma marca registada por Walkemore, S.A.

