
- De acordo com a norma
EN ISO 20345:2011
(S4+CI+SRC));

- Fácil de limpar e de
desinfetar;

- Palmilha removível;

- Excelente isolamento
térmico, mantendo a
flexibilidade a -20°C

- Resistência à hidrólise.
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Disponível em:
S4

5

®

CORES

Azul | AzulBranco | Cinza

Alimentar S4

Fácil de
descalçar

Meia têxtil

Sola resistente a óleos,
gorduras, ácidos e

solventes orgânicos

Absorção de energia 
no calcanhar

Excelente aderência nos
pisos mais escorregadios

Sola anti-estática
e antiderrapante

Biqueira em aço com
resistência ao impacto

superior a 200J e à
compressão para cargas

até 15kN

-20°C

PU



® Alimentar S4

www.dikamar.com

Dikamar, S.A.
Parque Industrial Manuel da Mota,

Lote 29 | Rua Pedro Álvares Cabral, nº12
3100-354 Pombal, Portugal

Your feet in
Technology

A Dikamar® tem trabalhado ao longo
dos últimos 20 anos para lhe trazer as
melhores botas de poliuretano para
que se sinta confortável e seguro, não
importa onde estiver.    Aliada  a uma
tecnologia de ponta, a Dikamar®
trabalha apenas com matérias primas
de qualidade para produzir botas de
excelência. Graças a anos de
investigação, desenvolvimento,
conhecimento e trabalho constante, a
Dikamar® desenvolveu a melhor
combinação de materiais, bem como o
melhor processo de mistura para que
possa sentir nos seus pés um produto
de qualidade superior, permitindo-lhe
ter os seus pés em ação,
independentemente da sua atividade.

Instruções de
limpeza

Limpe com regularidade as suas botas,
após cada utilização, com água e
detergente utilizando uma escova macia.
Enxaguar com água em abundância e
deixar secar bem à temperatura ambiente
e à sombra. Armazenar em local bem
ventilado e seco.
 
A limpeza e substituição regular da
palmilha, quando utilizada, é também
importante para evitar a proliferação de
bactérias. Uma limpeza cuidadosa e
regular aumenta a durabilidade das suas
botas. Ao substituir a palmilha deve
garantir que está a utilizar uma palmilha
igual à original.

CONFORTO EXTRA

ISOLAMENTO TÉRMICO ATÉ -20°C

FÁCIL DE LIMPAR

BIQUEIRA EM AÇO

https://www.facebook.com/Dikamar-505082979639530/
https://www.instagram.com/dikamarsa/
https://twitter.com/DikamarSA
https://www.linkedin.com/company/10360831/
http://www.dikamar.com/

