
Verneutstyr for føtter - Vernesko
Hensikten med verneutstyr til føtter er å beskytte deg mot slag, klemming, kjemikalier, varme, kulde og fuktighet. I 
tillegg skal vernesko også minske risikoen for å skli og trå spisse gjenstander gjennom sålen. Vi deler opp beskyttelse 
mot skade i 2 grupper. Klasse 1 og 2.

Klasse 1 : Enkel bruk, liten fare for skade. Beskytter mot kulde og fuktighet.
Klasse 2 : Sko og støvler som sikrer dine føtter mot slag, spark og lignende.
Dette verneutstyret oppfyller EN ISO kravene 20345/20347. (Se klassifisering.)

Klassifisering
Rammebetingelser for vernesko er gitt gjennom EN-standarder. Disse standardene opererer med forskjellige klasser 
og typer. Innholdet i disse er gjengitt i tabellene under.
I tillegg finnes det flere EN-Standarder for verne og sikkerhetssko. En oversikt over disse er også gjengitt under.

Vernesko, Europeiske normer
EN ISO 20344: Krav og prøvingsmetoder for sikkerhets-, verne- og arbeidssko til yrkesbruk
EN ISO 20345: Spesifikasjoner for sikkerhetssko. Støtmotstand i tåbeskytter satt til 200J.
EN ISO 20346: Spesifikasjon for vernesko. Støtmotstand i tåbeskytter er satt til 100J.
EN ISO 20347: Spesifikasjon for arbeidssko.

Vernesko, typeangivelse i følge EN ISO 20345 med tillegg 
Kategori Grunnkrav Tilleggskrav

SB I Grunnkrav for vernesko.
S1 I Lukket hel, antistatiske egenskaper, energiabsorpsjon i hæl.
S2 I Som S1 + vannavstøtende overlær.
S3 I Som S2 + spikertrampsåle og mønstret yttersåle.
S4 II Vernesko laget av ren gummi eller polymer, antistatisk, energi-absorberende hæl.
S5 II Som S4 + spikertrampsåle, mønstret yttersåle.
S1P I Som S1 + spikertrampsåle

Kode Klassifisering
I Fottøy laget av lær eller andre materialer, eksklusive sko av gummi eller polymer.
II Sko laget av gummi eller polymer (for eksempel støpte sko).

Det finnes en del tilleggskrav som er frivillig: 
Symbol Risiko
- Basiskrav
P Beskyttelse mot gjennomtrengning i sålen (Penetration)
A Antistatiske egenskaper (Antistatic)
E Energiabsorberende hæl (Energi absorption around heel)
HI Beskyttelse mot varme (Heat insulation)

CI Beskyttelse mot kulde (Cold insulation)
WRU Vannmotstandsdyktig overdel (Water resistant upper)
HRO Varmebestandig yttersåle +300 °C (Heat resistance of outsole)
WR Vanntett hele skoen (Whole shoe waterproof)
FO Olje og kjemikaliemotstandsdyktig (Resistant to oil and petrol)
MT Wristbeskyttelse (Metatarsal protection)
CR Kutt sikker overdel (Cut resistant upper)

Fottøy godkjent etter desember 2007 skal møte følgende krav:
Merking Testede egenskaper Test metode Friksjons koifisient
SRA Sklisikkerhet på

kjeramiske fliser med sodium lauryl 
sulfat (såpe) løsning (SLS)

Forover skliing med hæl.
Forover skliing med hele skoen på flatt 
underlag

Ikke mer enn 0,28
Ikke mer enn 0,32

SRB Sklisikkerhet på stålgulv med 
glyserol

Forover skliing med hæl.
Forover skliing med hele skoen på flatt 
underlag

Ikke mer enn 0,13
Ikke mer enn 0,18

SRC Både SRA og SRB Inkluderer alle testene, under A og B


