
EUROPESE NORMEN

PRODUCTSPECIFICATIE

TOTAL PROTECT PLUS 

○ Materiaal: rubber + veiligheidsneus van aluminium/titanium + zool van kevlar en staal. 
○ Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt en beschermt de 

tenen en de voetzool. Geschikt voor diverse werkomgevingen. 

● NF EN 12568 – Beproevingsmethode voor beschermneuzen en antiperforatiezolen
× Bestand tegen een impact van 200 J en een compressie van max. 1500 DaN
× Bestand tegen perforatie van de zool

- Handwasbaar – Aan de lucht laten drogen 
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur  
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C

Ontwerp en productie: TIGER-GRIP ENGINEERING

120, rue Fornier
31700 BEAUZELLE, France

www.tigergrip.com+ 33 5 34 60 56 56

contact@tigergrip.com

Certificering

Maten

Antislip overschoen met veiligheidsneus en antiperforatiezool

REF « TPP »

CE-gecertificeerd: 
0075/1344/161/08/16/0963

○ NF EN ISO 20345 / 2011 
○ NF EN 12568 
○ NF EN 13287

AMERIKAANSE NORMEN

○ ASTM F 2413-11
- Veiligheidsneus
- Antiperforatiezool  

○ ASTM F 2913

Aangemelde instantie: 

CTC N° 0075/69367 Lyon – Frankrijk 

PBM categorie 2  

● NF EN 13287 – Antislipnorm

Onderhoud en opslag

✓ Kevlar antiperforatiezool met stalen hieldeel

✓ Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht! 

✓ Uitzonderlijke gripcoëfficiënt

✓ Elastisch: slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 50 

✓ Maatverdeling met kleurcodering

✓ Geschikt voor de meeste soorten schoenen

✓ Herbruikbaar en waterproof 

✓ Tiger-grip®  antislipzool met zelfreinigend loopprofiel

SRC-normering = SRA + SRB 

SRB : Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

SRA: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

Ondergrond Risicovolle stof ISO 13287 norm Resultaten TOTAL PROTECT PLUS

Staal Olie SRB = 0.18 + 340% = 0.62

Keramische
tegels

Schoonmaakmiddel SRA = 0.32 +140% = 0.54
Water - 0.62○ Oliebestendig (FO)

Wanneer de overschoen wordt uitgerekt, schuift de kevlar antiperforatiezool mee naar voren, maar de hiel
blijft beschermd door een permanent aanwezige stalen tussenzool.

Antistatisch. De overschoen is antistatisch en voldoen aan de ESD-normering.
Probeer de overschoen voor gebruik eerst uit met de eigen schoen .

Zorg ervoor dat de overschoen
goed past en goed om de voet
blijft zitten.

Totale bescherming tegen 
perforatie van de zool 
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Betreffende persoonlijke 
beschermingsmiddelen


