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Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av 
tillverkaren används. Samtliga värden för den speci�cerade produkten är angivna utan hänsyn 
till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde.  
Vi förbehåller oss rä�en a� utan varsel ändra eller uppdatera informationen i de�a dokument. SP Technical research inst itute of Sweden
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JALAS®  1568  Pit St oP
EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO 
 

EGENSKAPER 
Högs�a kval��e�sn�vå på skydd, ex�rem� bra grepp, u�märk� 
bra passf�rm, ex�ra bekväm, ex�ra bra s�ö�dämpn�ng 

 
SPECIFIKATION

TY� �V �KO �kyddssk�r, lågsk�r 

��IKTR�M��KYDD�M�TERI�� ��ål 

����FORM Bred 

�TOR�EK�R 3��4� 

KO��EKTION Gran �rem�� 

���TTFORM Endur� 

OV�NDE��M�TERI�� �U�belag� läder 

�RONO�E-M�TERI�� �U 

TÅHÄTTEM�TERI�� �lum�n�um 

FODERM�TERI�� ��lyes�er, p�lyam�d 

�U�M�TERI�� Mellansula � �U, sl��sula � n��r�l 

INNER�U�� FX2 �r� 

INNER�U�EM�TERI�� Tex��l, mjuk E.V.�, elek�r�sk� ledande 
p�lyes�er�råd, dubbla s�ö�dämpn�ngsz�ner � ��r�n® XRD™ 

�TÄNGNING Kardb�rre 

FÄRG �var�, grå, gul
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JALAS®  1568  Pit St oP
FUNKTIONER 
�r�N�se �åsl��skydd, ryml�g passf�rm, värmebes�änd�g 
y�ersula, �ljebes�änd�g y�ersula, an��s�a��ska egenskaper, 
ven��lerande �nnersula, va�enavv�sande, dubbla 
s�ö�dämpn�ngsz�ner 
 

HUVUDSAKLIGT SKYDD 
M��verkar r�sk för:, �åskad�r, sp�kpene�ra���n, an��s�a��ska 
r�sker 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER 
U��mhus, m�ljöer med r�sk för sulgen�m�rängn�ng, krävande 
m�ljöer 
 

�lum�n�um�åhä��a

�p�k�rampskydd av s�ål

Värmebes�änd�g y��ersula

Va��enavv�sande

Oljebes�änd�g y��ersula

�r�N�se �åsl��skydd

Ryml�g passf�rm

Erg��han s�ö�dämpn�ngssys�em

�n��s�a��ska egenskaper
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KRAVUPPFYLLNAD 
EN I�O 2034�:20�� 

 
 BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD 

�B: �k� med �åhä�a �es�ad med 200 � slagkra� �ch �� kN 
k�mpress��nskra� (�ljebes�änd�g y�ersula)

��: �k� ��llverkad av läder eller andra ma�er�al föru��m 
p�lymera ma�er�al + slu�en häl + �B + � + E

�2: �� + WRU

�3: �2 + �

WRU: Va�enavv�sande �vandel

�: �p�k�rampskydd

HRO: Värmebes�änd�g y�ersula �es�ad v�d 300 °C

CI: Is�ler�ngsförmåga m�� kyla

�: Elek�r�sk res�s�ens (0,���000 mega�hm)

E: Energ�abs�rb���n under hälen (�es�ad v�d 20 ��ule)

�R�: Halkm��s�ånd på kl�nkerg�lv med na�r�umlaurylsulfa�

�RB: Halkm��s�ånd på s�ålg�lv med glycer�l

�RC: �R� + �RB

BGR �9�: Or��ped�sk �nläggsula enl�g� �yska BGR �9�. �k� 
�es�ad med �r��ped�sk �nläggsula � enl�ghe� med s�andarden 
EN I�O 2034�
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