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HET VERSCHIL TUSSEN 
ANTISTATISCHE EN ESD 
ESD en antistatisch brengen veel verwarring, en niet alleen als het gaat om veiligheidsschoenen. Terwijl het 
één het ander omvat, is het verkeerd om hetzelfde omgekeerd te zeggen. Hoewel beide termen verwijzen 
naar contactweerstand, zijn er fundamentele verschillen tussen de twee. 

ANTISTATISCH
ANTISTATISCHE veiligheidsschoenen hebben een lage elektrische weerstand tussen 0,1 en 1000 MegaOhm 
(MΩ). Het gebruik van antistatische veiligheidsschoenen beschermt tegen de opstapeling van statische 
elektrische ladingen door deze systematisch naar de grond te sturen en een plotselinge stroom tussen 
elektrisch geladen voorwerpen te voorkomen.

ESD 
ESD (or ElectroStatic Discharge) veiligheidsschoenen hebben daarentegen een nog lagere elektrische 
weerstand, tussen 0,1 en 100 (MΩ). Op deze manier kunnen ze zeer veilig en gecontroleerd alle statische 
elektrische ladingen naar de grond sturen en is er geen enkele kans dat er een plotse stroom tussen 
elektrisch geladen voorwerpen ontstaat.

INTRODUCTIE
Antistatische en ESD veiligheidsschoenen vallen beide onder de koepel van geleidende 
veiligheidsschoenen. Dit betekent dat ze elektrische apparatuur beschermen 
door elektrische ladingen naar de grond te geleiden via de buitenzool. Geleidende 
veiligheidsschoenen worden gedragen in licht ontvlambare werkomstandigheden of waar 
een statische schok problematisch is voor het apparatuur waarmee gewerkt wordt.

 Verwar ESD en antistatische veiligheidsschoenen niet met isolerende veiligheidsschoenen, 
ook gekend als EH-veiligheidsschoenen, die je volledig isoleren en beschermen tegen 
elektrocutie.



ANTISTATISCH

• Elektrische weerstand tussen 0,1 en 1000 (MΩ)

• Norm - EN 20345:2011

• Goed geleidingsvermogen onder alle 
omstandigheden

• 100% getest in productie

ESD
Antistatische veiligheidsschoenen beschermen 

tegen statische ontladingen door contact.
ESD veiligheidsschoenen voorkomen elke statische 

ontlading door contact

ANTI-STATIC
SHOE

ESD - ELECTRO 
STATIC DISCHARGE

• Elektrische weerstand tussen 0,1 en 100 (MΩ)

• Norm - BS EN 61340-4-3: 2002 (IEC 61340-4-3: 2001)

• Gegarandeerde geleiding onder alle omstandigheden

• 100% getest in productie

ESD BINNEN DE INDUSTRIE
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ESD en antistatische veiligheidsschoenen worden gebruikt in verschillende soorten industrieën, zoals 
lucht- en ruimtevaart, batterijproductie, computerapparatuur, medische industrie, industriële apparatuur 
vervaardiging, halfgeleiderproductie, productie van telecommunicatieapparatuur, ziekenhuizen en nog veel 
meer.

ESD kan een breed gamma aan schadelijke effecten veroorzaken binnen deze werkplaatsen. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn gas-, brandstof-, en benzinedampexplosies alsook het uitvallen van solid-state-
elektronische onderdelen, bijvoorbeeld geïntegreerde circuits. Het is daarom cruciaal dat mensen die 
werken in deze omgevingen ten alle tijde ESD veiligheidsschoenen dragen om apparatuur te beschermen 
en explosies te voorkomen.





HYDROLYSE, HET AFBROKKELEN 
VAN DE SCHOENZOOL



WAT IS POLYURETHAAN 
EN HYDROLYSE

PU-zool volledig afgebroken door hydrolyse

 
HYDROLYSE, HET AFBROKKELEN VAN DE SCHOENZOOL
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Veel van onze schoenzolen ontstaan door een chemisch proces waarbij twee materialen worden samen 
gegoten. De daaruit volgende chemische reactie vormt polyurethaan (PU), een kunstmatig alternatief voor 
rubber. het gebruik van polyurethaan maakt een lichte flexibele zool die niet alleen schokabsorberend is 
maar ook extreem slijtvast, daarom is polyurethaan ideaal voor onder andere veiligheidsschoenen.

Een van de belangrijkste technische uitdagingen met polyurethaan is het overwinnen van een 
slijtageproces genaamd ‘hydrolyse’ (engels: hydrolysis). Hydrolyse van de PU-zool omvat de chemische 
afbraak van het PU-polymeer en de resulterende fysieke afbraak van de PU-zool door water (meestal in 
dampvorm). Dit slijtageproces spreidt zich over een periode van meerdere jaren (zelfs wanneer de schoenen 
in de winkel liggen!) en wordt versneld door warmte en een hoge luchtvochtigheid. Een PU-zool zal dus 
veel minder lang meegaan in tropische klimaten, maar ook als de veiligheidsschoenen in besloten, vochtige 
ruimtes worden opgeborgen. (bv. lockers)

In de meest geavanceerde staat van hydrolyse verliest de PU-zool al zijn fysieke kracht, zodanig dat 
de PU-zool begint te barsten en te brokkelen. De Safety Jogger PU-zool is zodanig verbeterd dat de 
weerstand tegen hydrolyse indrukwekkend hoger ligt en is op die manier duurzamer dan elke gemiddelde 
veiligheidsschoen.







DE MEEST COMFORTABELE 
WERKSCHOENEN
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WORKERPLUS
S3



STANDAARDEN EN NORMEN VAN 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
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DE TWEE BELANGRIJKSTE NORMEN 
VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN
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De 2 bekendste en belangrijkste veiligheidsnormen voor veiligheidsschoenen zijn de Europese 
EN ISO 20345 norm en de Amerikaanse ASTM 2413 norm. Naast deze 2, besteedt Safety Jogger 
aandacht aan andere veiligheidsnormen zoals AS, NZS, JIS, LA, SNI, SIRIM, GOST en OHSC. Over 
het algemeen zijn deze allemaal gebaseerd op ASTM & ISO, die we hieronder uitgeleggen.

› ASTM 2413 - 17
De American Society for Testing and Materials (ASTM) is een internationale standaardorganisatie die 
technische veiligheidsnormen of certificeringen ontwikkelt en publiceert. ASTM heeft in 2005 aangekondigd 
dat de voormalige ANSI Z41-norm voor veiligheidsschoeisel in wordt ingetrokken en vervangen door twee 
nieuwe ASTM-veiligheidsnormen, genaamd F2413 voor prestatievereisten en F2412 voor het testen van 
voetbescherming. Deze nieuwe veiligheidsnormen normeren hedendaagse veiligheid en prestaties eerder 
opgesteld door ANSI sinds 1967.

Het grootste verschil tussen ASTM en andere normen is dat bij ASTM de buitenzool volledig 
geïsoleerd is om elektrische schokken te voorkomen, terwijl andere buitenzolen statische elektriciteit gaan 
geleiden naar de grond. Bijkomende vereisten voor ASTM zijn bescherming tegen impact of grote druk in 
het teengebied, anti-perforatie, en meer.

› EN ISO 20345 - 11
De huidige veiligheidsnorm voor werkschoenen binnen Europa is in 2011 vernieuwd om deze een stuk 
strenger te maken. Alle producten moeten nu worden vervaardigd, getest en gecertificeerd volgens EN ISO 
20345:2011. Onder deze ISO norm moet elke veiligheidsschoen nu aan de voorvoet bescherming bieden 
tegen een impact van 200 joule. Deze hoeveelheid energie moet het teengebied kunnen absorberen 
voordat het breekt. Onder de ISO norm vallen verschillende veiligheidsklassen zoals bijvoorbeeld S1 
of S3 (S voor Safety). De S-klasse wordt bepaald nadat elke EN ISO 20345 werkschoen op alle mogelijke 
aspecten wordt getest. Op de volgende pagina vindt u een volledig overzicht van de betekenis en 
de minimumvereisten per veiligheidsklasse binnen de EN ISO 20345 voor veiligheidsschoenen en                   
EN ISO 203457 voor professionele schoenen.
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VEILIGHEIDSSCHOENEN - EN ISO 20345 
WERKSCHOENEN MET VERPLICHTE VOORVOETBESCHERMING

PROFESSIONELE SCHOENEN - EN ISO 20345 
WERKSCHOENEN ZONDER VERPLICHTE VOORVOETBESCHERMING



SLIPBESTENDIGHEID IS 
CRUCIAAL BINNEN PBM
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SRA, SRB & SRC 
WAT IS HET VERSCHIL?
Zo goed als elke Safety Jogger is voorzien van een SRC-gecertificeerde antislip zool. Dit betekent dat 
de antislip prestaties van de zool worden getest op een keramische tegel bevochtigd met verdunde 
zeepoplossing én op een gladde stalen plaat met glycerol. Safety Jogger zolen slagen beide tests zonder 
probleem en voldoen niet alleen aan de minimum eisen, maar overtreffen ze opmerkelijk.

Zorg ervoor dat je bewust bent van de slipweerstand onder je voeten, ongelukken zijn duur! Terwijl alle 
Safety Jogger-producten worden getest in labo’s om het correcte antislip label te verkrijgen zijn er echter 
ook schoenen die worden beschreven als ‘slipbestendig’ of als ‘verbeterde gripprestaties’ die niet formeel 
getest zijn. Je kan alleen 100% zeker zijn dat de schoen antislip is wanneer een SRA, SRB of SRC label wordt 
toegekend.

De prestaties van een buitenzool begrijpen in termen van antislip is uiterst belangrijk. Concreet gaan 
we tijdens de antislip test de wrijvingscoëfficiënt meten van de veiligheidsschoen op verschillende 
vloeroppervlakken. Om een antislip zool te beoordelen, moet een betrouwbaar, grondig onderzochte 
proefmethode worden gebruikt waar een veiligheidscriterium wordt toegepast op de resultaten.

De eerste onderzoeken van Safety Jogger op antislip zolen gaan terug tot de jaren 90, toen we studies 
uitvoerden met blote handen en eenvoudig testapparatuur.

Ondertussen zijn onze testfaciliteiten in de loop der jaren gegroeid tot hoogwaardige laboratoria, waar 
we de nieuwste wijzigingen in veiligheidsnormen controleren, toepassen en overtreffen waar mogelijk. Dit is 
het resultaat van blijvende investeringen in innovatie, uitgebreide producttesten en de knowhow van ons 
Safety Jogger team.  

getest op een 
keramische tegel met 

verdunde zeepoplossing

S R A
+ =getest op een 

gladde stalen plaat 
met glycerol

S R B
slagen zowel voor SRA 
als voor SRB antislip 

testen

S R C

 
SLIPBESTENDIGHEID IS CRUCIAAL BINNEN PBM

LABOTESTS VOOR 
ANTISLIP EIGENSCHAPPEN
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STALEN VEILIGHEIDSNEUS / 
COMPOSIETEN VEILIGHEIDSNEUS
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KIES IK VOOR EEN STALEN OF COMPOSIETEN VEILIGHEIDSNEUS?

Veiligheidsschoenen zijn ontworpen om te beschermen tegen een resem gevaren en 
verwondingen. De schoenen worden het best gekozen na een doordachte risicoanalyse 
van de potentiële gevaren in de werkomgeving. Denk er altijd aan dat werkschoenen 
altijd gezien moeten worden als laatste verdedigingslinie tegen ongelukken op het 
werk, nadat alle andere preventieve maatregelen zijn genomen om de risico’s binnen de 
werkomgeving te minimaliseren. 

De meest voorkomende voetletsels zijn impact, compressie en perforatie. Werkschoenen 
met veiligheidsneus en tussenzool bieden hiervoor de juiste oplossing.

Veel van deze gevaren houden verband met het materiaal waarmee gewerkt wordt, zoals 
bijvoorbeeld voorwerpen die op de voet vallen of over de voeten rollen, scherpe objecten 
waar op gelopen wordt, en zo verder. 

Op de volgende pagina gaan we dieper in op voorvoet bescherming en lijsten we alle 
verschillen op tussen een stalen en composieten veiligheidsneus om de keuze voor jou 
iets makkelijker te maken!

DE VERSCHILLEN

Wie betrokken is bij de aankoop van werkschoenen 
voor werknemers moet niet alleen op de hoogte 
zijn van de verschillende veiligheidsnormen. Kennis 
hebben van materialen en de verschillende voor- en 
nadelen daarvan is ook cruciaal voor een correcte 
bescherming. 

Je vindt werkschoenen met een stalen neus maar 
ook met een composieten neus, terwijl beide 
eigenlijk volledig hetzelfde nut hebben. Een 
veiligheidsneus moet volgens de Europese (ISO) of 
Amerikaanse (ASTM) norm de voorvoet evenveel 
beschermen tegen impact ongeacht het gebruikte 
materiaal. 

Beide normen eisen dat een veiligheidsneus een 
impact van minimum 200 Joule moet kunnen 
absorberen.
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TESTEN VAN WATERDICHTHEID / 
WATER RESISTENTIE
Water resistentie is er in verschillende niveaus en gradaties, 
waarvan waterdichtheid het meest geavanceerde. Een 
werkschoen die gelabeld is als ‘waterdicht’ wordt voorafgaand 
getest in een dynamische waterbestendigheidsmachine.

De waterdichte werkschoen wordt over een mechanische 
voet bevestigd en ondergedompeld in een bak met gekleurd 
water tot een bepaalde diepte, meestal 2cm boven de 
toplijn van de zool. Vervolgens wordt de waterdichte 
werkschoen gebogen onder een constante snelheid en hoek, 
terwijl de (potentiële) penetratie van water in de waterdichte 
werkschoen met tussenpozen wordt gemeten.

De flex-beweging stelt een vereenvoudigde loopactie voor en is ontworpen om zogenaamde 
‘buigspanningen’ te simuleren in de gebieden waarvan we weten dat ze zwakke punten zijn. (flexing 
points) Afgaande van het aantal buigingen (flexes) kunnen we al dan niet spreken van een waterdichte 
werkschoen. EN20345-norm vereist minimaal 4.800 buigingen voor waterdichte vereisten.

Naast het testen van het waterdichte membraan, kan de test ook waterdoorlatende gebieden aantonen op 
de bovenkant van de waterdichte werkschoen. Dit wordt gemeten aan de hand van realistisch opspattend 
water door de cyclische opheffing van de dynamische teen.

Waterdichte werkschoenen van Safety Jogger zijn bestand tegen waterpenetratie tot 300.000 (!) 
Buigingen, dat is 6 keer zo veel als de marktstandaard!

 
EXTREEM WATERDICHTE WERKSCHOENEN
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ONTWORPEN OM TE BESCHERMEN 
TEGEN GEVAREN EN VERWONDINGEN

ANTI PERFORATIE
VERSCHIL TUSSEN STALEN EN SYNTHETISCHE MIDDENZOLEN.

Weefselwonden door perforatie zijn bijzonder pijnlijk omdat schroeven, scherp schroot of de beroemde 
roestige nagel, bacteriën en afval diep in het lichaam kunnen afzetten, wat leidt tot gevaarlijke infecties en / 
of permanente voetschade.

De beschermende tussenzool wordt tijdens het fabricageproces samen met de binnen- en buitenzool van 
de schoen samengevoegd. De norm zegt dat de beschermende tussenzool van veiligheidsschoenen niet 
kan worden verwijderd zonder de schoen te beschadigen of te stuk te maken. 2 hoofdmaterialen worden 
gebruikt voor beschermende tussenzolen: staal en synthetische vezels (met enorm hoge treksterkte, bv. 
Kevlar door Dupont en Twaron door Akzo)

Veiligheidsschoenen met een synthetische middenzool 
hebben meestal ook een composieten neus om zo tot 
een lichte, metaal-vrije veiligheidsschoen te komen. 
Metaal-vrije veiligheidsschoenen zijn van vitaal belang op 
hoog beveiligde locaties waar werknemers ook gescand 
worden door metaaldetectors. Denk aan luchthavens, 
overheidsgebouwen en militaire locaties, om te voorkomen 
dat wapens hun weg vinden naar binnen.

Dit gezegd zijnde, de lijst op de volgende pagina zal je 
helpen in de zoektocht naar de veiligheidsschoen die 
conform is aan jouw noden.
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Veiligheidsschoenen zijn ontworpen om te beschermen tegen een resem gevaren en verwondingen. 
De schoenen worden het best gekozen na een doordachte risicoanalyse van de potentiële gevaren 
in de werkomgeving. Denk er altijd aan dat werkschoenen altijd gezien moeten worden als laatste 
verdedigingslinie tegen ongelukken op het werk, nadat alle andere preventieve maatregelen zijn 
genomen om de risico’s binnen de werkomgeving te minimaliseren. 

De meest voorkomende voetletsels zijn impact, compressie en perforatie. Werkschoenen met 
veiligheidsneus en tussenzool bieden hiervoor de juiste oplossing.

Veel van deze gevaren houden verband met het materiaal waarmee gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld 
voorwerpen die op de voet vallen of over de voeten rollen, scherpe objecten waar op gelopen wordt, en 
zo verder. 
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ELEKTRISCH GEVAAR VOORKOMEN 
MET EH-SCHOENEN

ELEKTRISCH GEVAAR VOORKOMEN MET EH-SCHOENEN
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GEZONDHEIDSRISICO’S

VEELVOORKOMENDE OORZAKEN VAN 
ELEKTRISCH CONTACT

• Defect of beschadigd materiaal, slecht onderhouden apparatuur

• Ondermaatse bedrading, onjuiste aarding

• Onveilige werkpraktijk of omgeving

• Onverwachte blootstelling aan elektrische onderdelen

• Contact met hoogspanningsleidingen, hoogspanningscircuits

• Overladen circuits, onjuiste isolatie

Elektrocuties zijn één van de meest voorkomende elektrische gevaren op werven. In direct contact met 
elektrisch hoogspanningsapparatuur, zoals hoogspanningslijnen of transformatorcabines, kan elektrocutie 
fataal worden door hartstilstand. Elk jaar veroorzaken ze meer dan 300 doden en 4.000 gewonden. 
Elektriciteit stroomt door geleiders zoals metalen, water, aarde, maar ook het menselijk lichaam. Wanneer 
elektrische apparatuur naar behoren functioneert, wordt het circuit onderhouden tussen het gereedschap, 
de draden en de elektrische bron.

Indien een machine of circuit defect is of niet naar horen werkt, kan de bediener onderdeel worden van 
het elektrisch geladen circuit. Als men dan in contact zou komen met een kabel die onder spanning staat, 
kan men een tintelend gevoel gewaar worden, een intense en pijnlijke elektrische schok ervaren, of in 
extremis een dodelijke elektrocutie veroorzaken, afhankelijk van het vermogen, de frequentie en het type 
van de elektrische bron. Spanningen van meer dan 50V AC of 120V DC worden als gevaarlijk beschouwd!

Elektrisch contact kan voorkomen in verschillende situaties, we hebben de meest voorkomende even 
opgelijst:

1 mA 

5 mA

6-25 mA

9-30 mA 

50-150 mA

1000-4300 mA

10.000 mA

Vage tinteling

Lichte, niet pijnlijke maar verontrustende schok

Pijnlijke schok, verlies van spiercontrole

Verlamming, spiercontractie & men kan worden weggeduwd van het circuit

Extreme pijn, ernstige spiercontractie, ademstilstand, overlijden is mogelijk

Hartfibrillatie, spiercontractie, zenuwbeschadiging, overlijden is mogelijk

Ernstige brandwonden, hartstilstand met overlijden tot gevolg
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LADY LINE, VEILIGHEID VOOR 
STIJLVOLLE DAMES
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De combinatie van een voorgevormde en gemakkelijk te 
verwijderen EVA-binnenzool met een anti-perforerende 
SJ FLEX tussenzool laat onze dames veiligheidsschoenen 
aanvoelen als een paar loopschoenen. 

Aangezien elke veiligheidsschoen in ons assortiment 
voldoet aan de ANSI- of ISO-norm, ongeacht u de 
voorkeur geeft aan een traditionele lederen of sportieve 
veiligheidsschoen, hebben ze allemaal een combinatie 
van slip- en oliebestendigheid, waterbestendigheid, 
bescherming tegen elektrisch gevaar, … Aan u om te 
beslissen welke extra features voor uw werkomgeving nog 
van vitaal belang zijn.

Door een geweldige knowhow van ons team 
en de blijvende investeringen in onderzoek & 
innovatie zijn we in staat de meest geavanceerde 
dames veiligheidsschoenen te produceren.

Al onze dames veiligheidsschoenen zijn 
geclassificeerd onder het hoogste niveau 
in veiligheidsnormen en profiteren van de 
allernieuwste technologieën. Dit resulteert 
in een optimale bescherming tegen scherpe 
voorwerpen, slipperige omstandigheden en het 
bevatten van andere features zoals:

Stalen of composieten voorvoetbescherming

Antistatisch / ESD

Revolutionaire inlogzolen en enkelsteun

SRC antislip voor elke dames veiligheidsschoen

Extreem licht en metaal-vrij

SPORTIEVE, COMFORTABELE 
DAMES VEILIGHEIDSSCHOENEN

BOTANIC
S1P

BOTANIC
S1P
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