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Fisa tehnica,
Sosete adulti de protectie

I.GENERALITATI

1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice
şi de calitate pe care le îndeplineste produsul gata confecţionat.

1.2. Sosetele sunt confectionate pe maşini de tricotat circulare, din fire având o compoziţie
fibroasă formată din 86% bumbac cardat + 12 % poliamidă + 2% elastan.

1.3. Sosetele sunt prevăzute la partea superioară a carâmbilor cu o manşetă elastică
dublă tricotată realizată în structură ripp 1:1, având introduse în tricot fire
elastice de cauciuc îmbrăcate în poliamidă, care este încheiată pe interiorul
ciorapului, permiţând menţinerea acestuia pe picior

1.4. Sosetele sunt ideale pentru orice tip de incaltaminte ( chiar si cea de protectie ) si
anotimp, oferind calitate si confort la fiecare pas.

II.CONFECTIONARE

2.1Sosetele seconfecţioneazădin fibrecucompoziţia86%bbc.+12%poliamidă+2%
elastan.

2.2 Manşeta este intarita cu fire elastomer dublat cu poliamidă rezistente la
îmbătrânire, în structura rip 1:1.

2.3 Carâmbul este realizat din tricot glat vanisat cu aspect de patent 5:1, pe o lungime de
7 cm , glat vanisat (lungimea in functie de marimea ciorapului ) si glat vanisat cu bucle pe
o lungime de 4 cm .

2.4 Talpa este realizata pe jumatate din ace din tricot glat vanisat cu bucle .
2.4 Călcâiul şi vârful sunt de tip clasic şi sunt realizata in structura glat vanisat cu bucle

pe jumatate din numarul de ace intarit.



III.TABEL DE DIMENSIUNI SI CULORI

3.1 Sosetele sunt realizate in 2 culori ( negru, bleumarin).

3.2 Marimile disponibile sunt : 39-41; 41-43; 43-46.
3.3 Sosetele sunt realizate lungi deasupra gleznei , pentru o protectie cat mai buna asupra piciorului .

IV.GARANTIE , MARCARE , AMBALARE,ANUL DE FABRICARE

Produsele gata confecţionate au termen de garanţie de 1 an, în condiţii de utilizare normală. Termenul de
garanţie începe de la data distribuirii produsului către utilizator.

4.1 Sosetele sunt marcate prin etichetare cu următoarele menţiuni:

- denumirea furnizorului, compoziţia fibroasă, mărimea, indicaţii privindmodul de întreţinere conform SR EN ISO
3758/2005 – „Materiale textile. Cod de etichetare şi de întreţinere cu ajutorul
simbolurilor “ (care cuprinde semnele convenţionale şi semnificaţia lor în clar pentru: temperatura
de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare, călcare).

4.2 Eticheta este aplicată pe una din manşetele fiecărei perechi de ciorapi .

4.3 Nr. LOT1 ;

Anul de fabricare 2019

Data
29.10.2019 Intocmit de SC VALYROM PROD SRL



LEGENDA:

1= manseta –rip 1:1

2=carmâmb –structura glat (tip inalt) si 4 cm deasupra calcaiului bucle

3=călcâi – structură glat vanisat cu bucle pe jumatate din numarul de ace intarit

4=cambrura–structura glat

6= talpa - glat vanisat cu bucle pe jumatate din numarul de ace intarit

5= vârf –structură glat vanisat cu bucle intarit
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Certificat de conformitate
Nr.212/30.10.2019

1.Prezentul certificat este emis pentru :
-Denumire Produs : SOSETEADULTI DE PROTECTIE

-Simbolizre Produs : Art.CV-505

-CODURI SAP: 7055843, 7055844, 7055845, 7055846, 7055847, 7055848,

-Tip produs :subvestimentar

2. Producator: SC VALYROM PROD SRL , str. Marasesti , nr.213 A , TG. NEAMT , cod
postal 615200 , judetul Neamt , Romania , CUI: RO 2862274.

3. Standarde si alte documente normative aplicate :

Certificate OEKO-TEX No. 08.HTR.62141 /16.02.2018 ;
Certificate OEKO-TEX No. 16.HTR.79946 /27.04.2018 ;
Certificate OEKO-TEX No. 16.HRU.86605 /27.06.2018 ;
RAPORT DE INCERCARE nr.5499/29.10.2018-INCDPM ;
RAPORT DE INCERCARE NR.292 /27.06.2016-INCDTP ;
Certificat de conformitate Nr.168/EIP 02/31.10.2018
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII : SR EN ISO 9001:2015
nr.certificat 5252/06.02.2020

T ermen de valabilitate : 31.10.2023
SC VAL YROM PROD SRL


