
Töö-, kaitse- ja turvajalanõud JALAS 

 

Kirjeldus ja kasutusalad: Tööjajanõud JALAS on testitud euroopa standardite EN344-
347 järgi. Iga jalanõu on varustatud märgistusega, kus on kirjas kaitseklass, valmistami-
se kvartal ja aasta ning CE-markeering. Kvaliteedikontroll põhineb standardile ISO-9001. 

Kaitseklassi märgistused tähendavad järgmist: 
Varbakaitse löögi- ja muljumistugevus: 
 klass S -  200J  15kN  turvajalanõu 
 klass P -  100J  10kN  kaitsejalanõu 
 klass O -    -     -  tööjalanõu 
Muud kaitseomadused: 

 S1/O1  -antistaatilised omadused (R=100 k...1000M) vt. märkused pöördel 
  -kannaosa amortiseerimisvõime (>20J) 
  -suletud kannaosa 
 S2/O2 -omadused nagu S1/O1 
  -vastupidavus veele (0g/60min; 2g/90min) ja imendumine seestpoolt  
  (30%/60min) 
 S3/O3 -omadused nagu S2/O2 
  -naelaleastumiskaitse (läbimistakistus 1,1kN) 
 SB+E+HI+HRO -kannaosa amortiseerimisvõime (>20J) 

   -kuumaisolatsioon (max. temp. tõus 22C) 

   -kuuma pinna puutevastupidavus (300C) 
Muud omadused: 
- pealsed ja voodrid on valmistatud nahast ja/või tekstiilist; 
- talla valatud välisosa on õlile, rasvadele, bensiinile ja mitmesugustele kemikaalidele 
vastupidavast polüuretaanist 3 mm sügavuse mustriga; 
- osadele mudelitele on saadaval lisavarustusena ERGOTHAN amortiseerivad sisetallad; 
- jalanõude sisevooder on töödeldud värvieraldumisvastase ainega, siiski ei soovitata 
kasutada heledaid sokke; 
- jalanõud on projekteeritud tööjalanõudeks. 

 

Hooldamine: Enne uute jalanõude kasutuselevõtmist tuleb kroomnahast valmistatud 
jalatsiosi töödelda selleks sobiva nahksaapamäärdega. Iga päev pärast kasutamist tuleb 
jalanõud puhastada, töödelda sobiva nahksaapamäärdega ja kuivatada. Regulaarne 
hooldamine pikendab oluliselt jalanõude kasutusiga ja tagab tarnijapoolse garant ii 
valmistus- ja materjalidefektide eest.  

 

NB! NÕUETEKOHASELT HOOLDAMATA JALANÕUDE GARANTII KATKEB 

 
Säilitamine: Jalanõusid tuleb ladustada toatemperatuuril või jahedamas, õhu suhtelise 
niiskuse 20-60% juures ja kaitstuna valguse eest. 
 
 
 
Ülalnimetatud tööjalanõud on testitud FIOH (Finnish Institute of Occupational Health, litsenseeritud 
asutus nr. 0403) poolt ja tunnistatud EÜ tüübihindamistõenditega nr. 94038S01, 94081S01, 
94079S01, 94032S02, 94098S01, 94093S03 või 94073S01  vastavaks EÜ direktiivile 89/686/EEC. 
Valmistaja:   URHO VILJANMAA OY, 61280 Jokipii, Soome  

Eestikeelse juhendi tôlge: AS BECKY, Artelli 10, Tallinn EE0006, reg.nr. 10324092, tel. (2)6706880 

Maaletooja:  AS BECKY, Artelli 10, Tallinn EE0006, reg.nr. 10324092, tel. (2)6706880 

 

Märkused antistaatilise tallaga jalanõude kohta. 
 
 Antistaatiliste omadustega tallaga jalanõusid on soovitatav kasutada sellistes 
töötingimustes, kus on võimalik tuleohtlike ainete süttimist põhjustavate staatiliste 
laengute teke või on olemas kokkupuuteoht pinge all olevate seadmetega. Tuleb 
arvestada, et jalanõud ei väldi täielikult elektrilöögiohtu, vaid nad moodustavad täiendava 
kaitsetakistuse jalgade ja põranda vahel. Seega on lisaks jalanõudele tingimata vajalikud 
täiendavad meetmed elektrilöögiohu vältimiseks kuni ohu kõrvaldamiseni. Sellised 
meetmed ja järgnevalt mainitud lisatestid peaksid tööõnnetuste vältimiseks olema 
regulaarsed. 
 Kogemused on näidanud, et antistaatilisel kasutusel peaks olema 

sädelahenduse teel oleva jalanõu takistus väiksem, kui 1000M, mis oleks püsiv kogu 

jalanõu kasutusajal. 100 k takistus on määratud uue jalanõu vähimaks võimalikuks 
takistuseks, et oleks tagatud teatav kaitstus ohtlike elektrilöökide või süütavate sädemete 
vastu sellistes oludes, kus alla 250V pingel töötavad elektriseadmed võivad olla 
mittekorras. Siiski peab jalanõude kasutaja  teadma, et jalatsid ei pruugi pakkuda piisavat 
kaitset ja ülalnimetatud ohu  korral on  ilmtingimata vajalikud täiendavad meetmed. 
 Antistaatiliste jalanõude elektritakistus võib deformatsioonide, määrdumise 
ja/või niiskumise korral märgatavalt muutuda. Samuti ei täida antistaatilised jalanõud 
ülalnimetatud tingimusi kasutamisel niisketes oludes. Seetõttu oleks vajalik kontrollida, et 
jalanõud täidavad ettenähtud omadusi maandada elektrostaatilisi laenguid ja et nad 
säilitavad oma kaitseomadused kogu kasutusajal. Soovitav on, et kasutaja testiks 
jalanõusid regulaarselt. 
 Kui jalatseid kasutatakse tingimustes, kus välistald määrdub, peaks kasutaja 
enne ohtlikule alale minekut testima jalanõude elektrilisi kaitseomadusi. Antistaatiliste 
jalanõude kasutamise kohal peab põranda elektritakistus olema selline, et see ei 
muudaks kasutuks jalanõude poolt antavat kaitset. Jalanõusid kasutades ei tohi nende 
sisse asetada isoleerivaid sisetaldu. Kui siiski sisetallad lisatakse jalanõude põhja, tuleb 
enne kasutamist kontrollida jalatsite elektriomadusi uuesti koos lisatud sisetallaga. 
 


