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MOD-COM-01.03

- Soca em EVA (Etileno, Vinil e Acetato), livre de Latex.

- Cumpre com as normas REACH.

- Amortece o peso, proporcionando uma sensação relaxante nos pés, joelhos e 

costas.

- Anti bacteriano e resistente ao mau odor.

- Resistente ao calor, húmido ou seco, até 50ºC.

- Resistente a hidrocarbonetos, solventes, detergentes, ácido láctico, sangue, alta 

concentração de água salgada, químicos atmosféricos.

- Calçado reciclável.

- Calçado ergonómico: interior com superfície lisa livre de irritações.

- Tira ajustável.

- Sola resistente ao escorregamento (SRA).

- Flexível e ultra leve (tão leve que flutuam sobre água).

- Absorção de energia no calcanhar.

- Protecção na zona do calcanhar.

- Air Tech System, permite que o pé respire a cada passo através de uma zona 

com três orifícios com rede situada por de baixo do pé.

- Manutenção:

 - Não lavar à máquina. Se necessário, usar um programa curto com água 

fria ou até ao máximo de 50ºC. Não centrifugar. Para secar, não usar máquina de 

secar e não expor o calçado a fontes de calor, basta secar à temperatura 

ambiente.

 - Pode ser esterilizado com substâncias químicas ou UV.

 - Mantenha as socas limpas. Verifique com regularidade os padrões da 

sola. Recomenda-se a troca quando se verifica desgaste do padrão.

- Tamanhos: 36 - 45.

- Cores disponíveis: Branco e Preto.

- Recomendado para profissionais em hospitais, clinicas, geriatria e para aqueles 

que estão em pé durante longos períodos de tempo.

- EN ISO 20347.
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