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ROBUSTA “TIBURON GTX”  

 

Sportieve, comfortabele en waterdichte hoge veiligheidsschoen met 
GORETEX® membraan en antislip loopzool 
 

Norm: 
 
 CE EN ISO20345:2011 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC 
 lichtgewicht composiet neus (200 J) 
 metaalvrije antiperforatie tussenzool (1100 N) 

 
Maten: 
 
 35- 48  
 
Schacht: 
 
 soepel nubukleer gecombineerd met slijtvast Cordura® textiel 
 waterdichte constructie (WR gekeurd) 
 zacht gepolsterde tong en kraag voor meer comfort. 
 stevige contrefort 
 functionele sluiting d.m.v. 6 rijen veteroogjes 
 
Voering: 
 
 voering uit huidvriendelijke Dry-Tex menggaren voor optimale ventilatie. 

Vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal voetcomfort 
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 Goretex® membraan 

de eigenschappen van het GORE-TEX® membraan in één oogopslag: 
 

 duurzaam waterdicht 
 zeer goed ademend vermogen 
 extreem koudebestendig 
 bijzonder knikbestendig. 

 
het geheim van GORE-TEX® textiel schuilt in het revolutionaire 2-componentenmembraan. 

 
Het opgerekte PTFE-gedeelte van het membraan bevat meer 
dan 1,4 miljard microscopisch kleine poriën per cm2.  
Deze poriën zijn ongeveer 20.000 keer kleiner dan een 
druppel water, maar ongeveer 700 keer groter dan een 
waterdampmolecuul.  
Water in vloeibare vorm kan dus niet door het GORE-TEX® 
membraan dringen, maar waterdamp (transpiratie) kan er 
gemakkelijk doorheen. 

het resultaat is een volledig waterdicht, winddicht en goed ademend membraan. 
 
Inlegzool: 
 
 wisselbare antibacteriële inlegzool, 100% wasbaar. 
 
Loopzool : 
 
 PU/Nitril duo-loopzool:  

- De nitril rubberen loopzool is hittebestendig tot 300°C contactwarmte, antislip, 
slijt- en snijbestendig en zelfreinigend dank zij de conisch gevormde profielen. 

- De polyurethane tussenzool is schokabsorberend en verhoogt het loopcomfort.  

 Antistatische loopzool (elektrische weerstand ts.100 k en 1000 M). 
 Uitstekende bestendigheid tegen oliën en vetten.  
 SRC gekeurde loopzool: zeer goede slipvastheid, zowel op droge als natte bodem. 

 

Slipweerstandscoëfficiënt SRC =  SRA+SRB 

SRA = keramiek + NaLS 
zool ≥ 0.32 

hiel ≥ 0.28 

SRB = staal + glycerine 
zool ≥ 0.18 

hiel ≥ 0.13 

 
 

Opmerking:  
 
Goed onderhoud verlengt de levensduur en behoudt de goede werking van de schoen. 
Lederen schoenen kunnen uitdrogen waardoor ze niet meer soepel zijn en er scheurtjes 
ontstaan. De stiksels kunnen door de spanning breken. Alle schoenen moeten behandeld 
worden met ledervet of wax om hun waterafstotend karakter te behouden. 
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