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BASE PROTECTION markasının COMFORTABLE 
SAFETY SHOES serisini tercih ettiğiniz için TEŞEKKÜR 
EDERİZ.

Normlarına göre bu ayakkabılar, Kategori II ve 
Sınıf I Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) grubuna 
girmektedir ve onaylı denetleme kuruluşu tarafından 
sertifikalandırılmıştır:

A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so Brodolini, 19
27029 Vigevano (PV) N. 0465

ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE 
TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ
Bu bilgi broşürünü ürünü kullandığınız süre boyunca 
saklayınız, talimatlara titizlikle uyunuz. Bilgileri okuduktan 
sonra ayakkabıların tedarik ettiği koruma düzeyi, 
kullanım şekilleri ve bakım işlemleriyle ilgili kuşkularınız 
olduğu takdirde, kullanmaya başlamadan önce güvenlik 
sorumlusuna başvurunuz. Diğer ihtiyaçlar ve her tür bilgi 
için, imalatçı firmaya başvurmanız tavsiye edilir. Bu ürün, 
insanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek 
risklere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış 
ve imal edilmiştir; bireysel bir güvenlik aracıdır ve başka 
amaçlar için kullanılmamalıdır.

KKD SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
KKD seçimi, serbest çalışan kişilerin veya işverenlerin 
sorumluluğudur. Bu kişiler kendi iş ortamlarında mevcut 
olan riskleri değerlendirmeli ve söz konusu risklere uygun 
güvenlik ekipmanları seçmelidir; ayrıca rahatlık faktörü 
de göz önüne alınmalı ve kendi risk kategorilerine en 
uygun araçlar seçilmelidir.  Her halükarda ayakkabıları 
kullanmaya başlamadan önce özelliklerini kontrol etmek 
gerekir.

 İŞARETİNİN ANLAMI
işaretli ürünler kullanınız. Bu ürünler: 
• 89/686/CEE sayılı Avrupa Yönergesi’nin, ayrıca üye 

devletlerin KKD yasalarının uyumlaştırılması amacıyla 
düzenlenen UE 2016/425 Yönetmeliği’nin sağlık ve 
güvenlik şartlarına uygundur.  

• yürürlükte olan güncel harmonize edilmiş teknik 
normlara uygundur (EN ISO 20345:2011, EN ISO 
20347:2012)

• bu işaret, CEE sınırları içinde ürünlerin serbest dolaşımı 
için yasal bir zorunluluktur. 

Diğer yandan, günde an az 8 saat sorunsuz olarak 
kullanılabilen COMFORTABLE SAFETY SHOES BASE 
PROTECTION seçimiyse, profesyonellerin tercihidir.
KULLANIM
Bu kılavuzun konusu olan KKD ürünü, aşağıda sayılan 
Avrupa normlarının öngördüğü özelliklere sahiptir. (UE) 
2016/425 Yönetmeliği’nde bahsi geçmeyen kullanımlara 
uygun DEĞİLDİR. 

EN ISO 20345:2011 - Koruyucu Ayakkabılar
Ayakkabılarla ilgili bu norm, aşağıdakileri 
garantilemektedir:
• harmonize edilmiş normlarla belirlenen konfor ve 

sağlamlık; 
• ayak parmaklarını koruyan burun, 200 J’ye eşdeğer 

güçte darbelere ve maksimum 15 kN gücünde ezilme 
risklerine karşı korur, yüksekliği minimum 14 mm’dir 
(42 numara). 

Başlıca koruyucu ayakkabı kategorileri ve özellikleri 
aşağıda sunulmaktadır: 

Simbolo Descrizione

SB Temel şartlar

S1

SB + Topuk kısmı kapalı, antistatik 
özelliklere sahip, topuk kısmında enerji 
yutma özelliği, hidrokarbonlara dayanıklı 
taban 

S2 S1 + suyun girmesine ve emilmesine 
dirençli üst kısım

S3 S2 + taban delinmeye karşı dayanıklı ve 
kabartmalıdır

EN ISO 20347:2012 - İş Ayakkabıları
Ayak parmaklarını koruyan burun yoktur, dolayısıyla ayak 
ucuna gelebilecek fiziksel ve mekanik darbe ve baskı gibi 
risklere karşı korumaz. 
Aşağıda söz konusu normun başlıca kategorilerini 
görebilirsiniz: 

Simbolo Descrizione

OB Temel şartlar

O1 OB + Topuk kısmı kapalı,
antistatik özelliklere sahip, topuk kısmında 
enerji yutma özelliği

O2 O1 + suyun girmesine ve emilmesine 
dirençli üst kısım

O3 O2 + taban delinmeye karşı dayanıklı ve 
kabartmalıdır

KAYMAYA DAYANIKLI
Bir ayakkabının kaymaya karşı dayanıklı olduğunu 
iddia etmek için, bu özelliğin laboratuarda test edilerek 
kanıtlanması gerekir. BASE PROTECION ayakkabıları, EN 
ISO 20345:2011 veya EN ISO 20347:2012 normlarının 
kaymaya dayanıklı tabanlarla ilgili  şartlarına uygundur; 
etiketin üzerindeki sembol, ayakkabıların özelliklerini 
belirtir (bkz. aşağıdaki tablo). 

Simbolo Requisiti 

SRA
Test zemini: seramik 
Kaydırıcı madde: su ve 
deterjan

≥0,32 düz ayakkabı
≥0,28 topuğa doğru 7° 
eğimli ayakkabı

SRB
Test zemini: çelik 
Kaydırıcı madde: 
gliserin 

≥0,18 düz ayakkabı
≥0,13 topuğa doğru 7° 
eğimli ayakkabı

SRC = (SRA + SRB) Yukarıda belirtilen şartların 
hepsi

Diğer yandan, ISO 13287 normunda tanımlanan kayma 
testinin, kullanıcılara hangi ürünün kendilerine uygun 
olduğunu karar verme sürecinde sadece bir referans 
noktası teşkil ettiği unutulmamalıdır. Ürünün şartlara 
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uygun olması, hiçbir durumda kayma olmayacağı anlamına 
gelmez.  Bu nedenle, KKD konulu Avrupa yasalarında da 
belirtildiği gibi, ayakkabıların belli bir iş yerine uygun 
olup olmadığına karar vermek için her zaman alan testi 
yapılması gerekir.  Buna ek olarak, yeni ayakkabıların 
kaymaya karşı direnci testlerde belirtilen değerlerin 
altında olabilir, ayrıca söz konusu direnç tabanın aşınma 
durumuna bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. 

RİSKLERE KARŞI DAHA FAZLA KORUMA SAĞLAMAK 
İÇİN SPESİFİK UYARILAR VE İLAVE ŞARTLAR VAR MI?
Ayakkabıların koruma sembolleriyle belirtilen ilave 
özellikleri, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Koruma 
sembolü

Ayakkabının
özellikleri

 
P Ayakkabı tabanının delinmesine 

karşı dirençli

 C İletken ayakkabı

 
A Antistatik ayakkabı

Elektrik yalıtımlı ayakkabı

 
E Topuk bölgesinde enerjiyi emer

 
WR Suya dayanıklı ayakkabı

 
WRU Suyun girmesine ve emilmesine 

dirençli üst kısım

 
AN Bileği korur

 
M Ayak tarağını korur

 CR Topuk kesilmesine dirençli

 
HRO Taban temasında ısıya dirençli

 
HI Isı yalıtımlı ayakkabı

 
CI Soğuk yalıtımlı ayakkabı

 
FO Hidrokarbüre dirençli taban

ÜRÜNÜN ÜZERİNDEKİ İŞARETLER
Etiketin üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:

• Logo, imalatçı firmanın    ismi ve tam 
adresi

• İnternet sitesi
• Uygunluk işareti  
• İlgili normlar: EN ISO 20345:2011 veya EN ISO 

20347:2012
• Madde kodu
• Güvenlik kategorisi
• Ayak numarası
• Üretim Ayı/Yılı
• Üretim lotu

DELİNMEYE DAYANIKLI ARA TABAN NASIL SEÇİLİR? 
Delinmeye karşı dayanıklı ara tabanla donatılmış olan 
ayakkabıların direnci, laboratuarda çapı 4.5 mm olan bir 
çiviyle test edilmektedir. Kesik koni uçlu olan çivi, 1.110 
N güce sahiptir. Daha yüksek delme güçleri ya da daha 
küçük çaplı çiviler, delinme riskini artırır.  Bu durumda 
alternatif önlemler alınmalıdır. Şu anda ayakkabılarda 
(KKD) delinmeye karşı iki tip ara taban kullanılmaktadır. 
Bunlar metal veya metal olmayan malzemeden imal edilir. 
Her iki tip taban da ilgili normların öngördüğü minimum 
şartları karşılamaktadır ancak her biri farklı avantaj ve 
dezavantajlara sahiptir:

Delinmeye dayanıklı metal ara taban: 
kesici nesnenin şekli (örneğin çapı, geometrisi, sivriliği) 
delinmeye karşı direnç düzeyini etkilemez, ama 
ayakkabıların şekli nedeniyle yeterince alanın, yani 
ayakkabının altının tümüyle kaplanamamasından dolayı 
direnç düzeyi düşebilir.

Delinmeye dayanıklı, metal olmayan malzemeden 
yapılmış ara taban: 
daha hafif ve esnektir, metal tabana göre daha fazla alanı 
kaplayabilir, ama delinmeye karşı direnci, kesici nesnenin 
şekline (örneğin çapı, geometrisi, sivriliği) bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilir.

Ayakkabılarımızda kullanılan delinmeye dayanıklı ara 
tabanlarla ilgili daha fazla bilgi için, bu kılavuzda belirtilen 
adresimizi kullanarak bizimle temasa geçebilirsiniz. 

GENEL UYARILAR
Ayakkabılar sadece kapladıkları kısımları korur. Özel 
aksesuarların kullanılmasını gerektiren durumlarda, 
aksesuarların hangileri olduğu açıkça belirtilmekte ve 
ayakkabılarla birlikte kullanıldıkları zaman ne kadar etkin 
olduklarını doğrulamak için yürütülen testler hakkında da 
bilgi verilmektedir.   
Belirtilen koruyucu özellikler, ancak doğru ayakkabı 
numarası kullanıldığı, ayakkabılar doğru şekilde giyilip 
bağlandığı ve sağlam olduğu takdirde garantilenebilir. 

TEMİZLİK VE SAKLAMA
Yumuşak kıllı bir fırça ve su kullanınız. ASLA alkol, inceltici, 
benzin, petrol gibi maddeler veya başka türden kimyasal 
ürünler kullanmayınız. Ayakkabıları kuru ve temiz bir 
şekilde, ortam ısısında saklayınız, ışıktan ve nemden 
uzak tutunuz. Islanmış ayakkabılar asla doğrudan ısı 
kaynaklarına maruz bırakılmamalı, iyi havalandırılan bir 
yerde oda ısısında kurumaya bırakılmalıdır.    

KULLANMADAN ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER
Her kullanımdan önce ayakkabıların sağlam ve iyi durumda 
olup olmadığını görmek için görsel olarak kontrol ediniz; 
eğer ayakkabılar sağlam değilse (örn: Sökükler, yırtıklar 
veya delikler varsa) değiştiriniz. 
Aşağıda belirtilen kusurlardan birinin bulunması, 
ayakkabıların kullanılmaması için yeterli bir nedendir.
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Tabanda 
kırılmalar ve/veya 
üst kısımdan 
ayrılmalar

Kabartmaların 
yüksekliği 1.5 
mm’den az

Zarar görmemesi 
için ayakkabının 
içini elle kontrol 
ediniz

≤ 3 mm

≤ 10 mm
≤ 1,5 mm

Üst kısımda 
açılma
başlangıcı

Üst kısmın 
aşınması

Üst kısmın 
dikişlerinde 
deformasyon 
veya aşınma

İmalatçı firma ayakkabıların uygunsuz kullanımından, 
ayrıca üzerlerinde sertifikalı tasarımından farklı 
değişiklikler yapılmasından doğabilecek olası zararlardan 
sorumlu değildir.   Kılavuzda sunulan talimatlara 
uyulmadığı takdirde, KKD ürünü hem teknik, hem de yasal 
etkinliğini kaybedecektir. 

ÇIKARILABİLİR TABANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Çıkarılabilir tabanın değiştirilmesi gerektiği zaman, 
sertifikalandırılmış tasarımı bozmamak için imalatçı firma 
tarafından tedarik edilen tabanları kullanınız.
KKD ürünlerinin orijinal konfigürasyonunun 
(sertifikalandırılmış konfigürasyon) değiştirilmesi yasaktır. 
İmalatçı firmanın tedarik etmediği bir taban kullanıldığı 
takdirde, ayakkabı/çıkarılabilir taban kombinasyonunun 
elektrik özellikleri test edilmelidir. 

DEPOLAMA ÖMRÜ
Çeşitli faktörler (ışık, ısı, nem vs…) nedeniyle, ayakkabıların 
depolama ömrünü kesin olarak belirlemek mümkün 
değildir.
Genel olarak, tabanında polimerik malzeme (PU ve/
veya TPU) kullanılan ayakkabılar için 3 yıllık bir süre 
öngörülmektedir. 
Diğer yandan firmamız tarafından üretilen ayakkabılarda 
kullanılan polimerik karışımların performansı çok 
yükske olduğu için, en az 5 yıllık bir depolama ömrü 
garantilenmektedir. Bozulma riskini önlemek için, depoda 
saklanan ayakkabılar kendi orijinal ambalajlarında 
taşınmalı ve depolanmalı, ayrıca kuru ve aşırı sıcak 
olmayan bir yerde saklanmalıdır.  

KULLANIM ÖMRÜ
Kullanım ömrü için de kesin bir öngörüde bulunmak 
mümkün değildir çünkü ayakkabının tipi, çalışma ortamı, 
hangi ısılarda kullanıldığı, kirlilik ve aşınma düzeyleri gibi 
faktörler bu süreyi etkilemektedir. Genel olarak poliüretan, 
TPU, EVA ve/veya lastik tabanlı ayakkabıların kullanım 
ömrü maksimum 2 yıldır. 

ELDEN ÇIKARMA
Ayakkabıların imalatında toksik veya sağlığa zararlı 
maddeler kullanılmamıştır.
Bu nedenle ayakkabılar, Avrupa Atık Direktifi (CER) 
kapsamında, tehlikeli olmayan sanayi atığı kategorisine 
girmektedir:

• Deri: 04.01.99
• Kumaş: 04.02.99
• Selülözik malzeme: 03.03.99
• Metalik malzeme: 17.04.99 veya 17.04.07
• PU ve PVC, elastomer ve polimer malzemeyle 

kaplanmış destekler: 07.02.99

ANTİSTATİK AYAKKABI NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Antistatik ayakkabı nedir? 
Antistatik ayakkabılar, elektrostatik yükleri en aza 
indirgemek için kullanılır. Ayakkabılar bu yükü dağıtarak, 
elektrikli bir cihazdan ya da gerilim altındaki başka 
parçalardan çıkabilecek elektriğin örneğin yanıcı 
maddeleri ve buharı tutuşturmasını engelleyerek yangın 
riskini önler. Ancak antistatik ayakkabıların sadece 
ayakla zemin arasında direnç tedarike ettikleri için 
elektrik şoklarına karşı yeterli korumayı garantilemediğini 
unutmamak gerekir. Eğer elektrik şoku riski tamamen 
ortadan kaldırılmadıysa, ilave önlemler alınması şarttır. 

Ayakkabılar ne zaman kullanılmalıdır? 
Deneyimlere göre, yangın çıkmasını önlemek için 
antistatik bir ürünün boşaltım kapasitesi normal şartlar 
altında o ürünün kullanım ömrü boyunca 1.000 MΩ’den 
düşük bir elektrik direncine sahip olmalıdır  
Ayrıca, elektrikli bir cihazın 250V’ye kadar gerilimle 
çalıştığı zaman arızalanması durumunda tehlikeli elektrik 
şoklarına karşı belli bir koruma sağlanması amacıyla, 
ürün yeniyken elektrik direncinin alt sınırı 100 KΩ olarak 
belirlenmiştir.  Bu tip ayakkabılar nemli ortamlarda 
giyildikleri ve kullanıldıkları zaman, bu ikincil koruma 
işlevini yerine getiremezler.
Kullanıcı, bazı şartlar altında ayakkabıların tedarik ettiği 
korumanın etkisiz kalabileceğini ve çalışanı korumak için 
başka yöntemler kullanılması gerekeceğini bilmelidir.   
Bu ayakkabıların elektrik direnci bükülmelerden, kirden 
veya nemden kayda değer ölçüde etkilenip değişebilir.  
Bu nedenle ürünün kullanım ömrü boyunca elektrostatik 
yükleri dağıtma işlevini yerine getireceğinden ve belli bir 
koruma tedarik edebileceğinden emin olunmalıdır.
Kullanıcıların ayakkabıların kullanılacağı mekanda bir 
elektrik direnci testi yapması, ayrıca testin düzenli ve sık 
şekilde tekrarlanması tavsiye edilir. Ayakkabının tabanının 
kontamine olduğu şartlarda kullanıcılar riskli bir alana 
girmeden önce ayakkabının elektrik özelliklerini yeniden 
teyit etmelidir.

Antistatik ayakkabılar özel bir kullanım şekli gerektirir mi?
Evet. Kullanım sırasında zeminin direnci, ayakkabıların 
tedarik ettiği korumayı geçersiz kılmayacak değerde 
olmalıdır. Ayakkabının iç tabanıyla kişinin ayağı arasına 
herhangi bir yalıtım maddesi konulmamalıdır. İç tabanla 
ayak arasına bir ara taban konulacağı zaman, ayakkabıyla 
ara taban birleşiminin elektrik özellikleri kontrol 
edilmelidir.

İLETKEN VEYA ANTİSTATİK OLMAYAN AYAKKABILARLA 
İLGİLİ BİLGİLER 
Bu ayakkabılar, elektrostatik yüklerin en aza indirilmesini 
gerektiren ortamlarda kullanılmamalıdır.
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AYAKLARINIZIN SAĞLIĞI İÇİN

• AYAK BANYOSU

 Ortam ısısında 15-20 dak. Ayak yorgunluğu için: 
demlenmiş nane veya papatya, ayrıca lavanta, limon, 
portakal veya bergamot yağı özleri.  Ayak şişkinliği için: 
tuz, iki limonun suyu veya nane çayı, adaçayı, kantaron, 
papatya veya biberiye özleri.

• HAREKET VE JİMNASTİK

 Çalışma sırasında (uzun süre oturuluyorsa): birkaç 
dakika ayak ucunda yürüyünüz. Çıplak ayakla kum veya 
çimen üzerinde veya (pamuklu çorapla) evde zemine 
basarak yürüyünüz.

• MASAJ

1. Yağ veya krem kullanınız.

2. Bir elinizle topuğunuzu kavrayınız, diğer elinizle ayak 
parmaklarınızı önce aşağıya, sonra da yukarıya doğru 
geriniz. 20 saniye boyunca germeye devam ediniz. 

3. Bileğinizin arka tarafını kavrayarak ayağınızı beş kez 
sola, beş kez da sağa döndürünüz. 

4. Başparmağınızla ayak parmakları arasındaki boşluklara, 
ayakla birleştikleri noktaya kadar masaj yapınız. 

5. Ellerinizi açık tutarak ayağınızın iki yanına masaj 
yapınız. 

6. Başparmağınızla önce topuktan büyük parmağa kadar 
giden kemere, daha sonra da ayağın üst kısmına masaj 
yapınız. 

7. Mümkünse ahşap bir topu ayak tabanınızın altında 
yuvarlayınız. 

7.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Gerek duyduğunuz takdirde aşağıdaki adrese yazarak 
Müşteri Hizmetleri bölümümüze başvurunuz: info@
basepro.it.


