
Unisexo

SECURLITE 01
Branco
36 – 46

SECURLITE 02 
Preto
36 – 46

> Ficha técnica

•   Palmilha SECURLITE



Atenção
O SECURLITE resiste a várias lavagens a 50°C na máquina de lavar. Não é 
recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem 
na máquina a 50°C.

Utilizadores
SECURLITE, é ideal para HORECA, Indústria de Embalamento e 
Processamento Alimentar, Logística e Peixarias.

Descrição
SECURLITE é um sapato profissional de segurança produzido inteiramente 
a partir de materiais poliméricos com biqueira de compósito e com as os 
seguintes componentes: 
•   Dispositivo antiestático;
•   Biqueira de proteção;
•   Rasto Evergrip™;
•   ESD;
•   Resistente ao Fuel Oil.

Com SECURLITE podes caminhar com máxima segurança e leveza. 

Especificações

Antiestático
Promove a libertação da energia eletroestática acumulada.

Absorção de impactos
O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões em 
tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas cansadas.

50 ºC50 ºC
Lavável 
O calçado pode ser lavado à máquina até 50 ºC.

Proteção superior 
Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.

Super leve
A tecnologia Feelite™ produz calçado extraordinariamente leve, 
resistente e confortável.

SECURLITE é produzido com tecnologia Feelite™, cujo material não 
é tóxico e proporciona conforto por ser super leve.

O design geométrico e a fórmula química exclusiva da borracha utilizada na 
produção do rasto EvergripTM, proporcionam uma excelente aderência ao solo, 
reduzindo o risco de escorregamento.  A sola EvergripTM do SECURLITE tem 
elevada aprovação antiderrapante – nível SRC.

Materiais e Tecnologias

CE 
Regulamento (UE) 2016/425.

EN ISO 20345:2011
S4+E+A+FO+SRC

Normas Técnicas

WOCK® é uma marca registada por Walkemore, S.A.

Especificações Técnicas
•  SRC — Resistente ao escorregamento;
•  Lavável à máquina até 50 °C;
•  EvergripTM resistente a fuel oil;
•  Resistente à abrasão;
•  Resistente a detergentes;

Cuidados e limpeza
Lavagem: Pode ser lavado à máquina até 50°C.  As partículas de sujidade 
maiores podem ser esfregadas com uma escova de cerda macia com água e 
detergente.
Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente, 
à sombra e longe de fontes de calor. Nunca colocar a secar diretamente ao sol 
pois o calor danifica o material, a cor e a textura. 
Um pano macio é o principal aliado deste tipo de calçado e a sua limpeza deve 
ser feita semanalmente ou quando houver necessidade.

Fabricado e desenhado por: 
WOCK® 2022 by Walkemore, S.A.

Legenda: 1 = Bom; 2=Razoável; 3=Mau ou Reprovado

Antiderrapante SRC
A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.
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ESD
Protege os objetos e equipamentos eletrónicos com que trabalha.

Sapato fechado
Suporte adicional no calcanhar, para momentos que exigem agilidade extra.

Proteção extra
Ausência de orifícios evitando a entrada de partículas no interior do 
calçado.

Resistente ao Fuel Oil
Rasto em borracha não perde propriedades em contacto com óleos e 
hidrocarbonetos.

Biqueira de Segurança
Protege os pés de pressão ou impactos até 200 joule.




