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FoodPro

Indústria de transformação Alimentar

A primeira bota original para o sector alimentar

Necessidades: segurança, higiene e conforto

A Dunlop® apresenta uma nova geração de botas
Purofort® especificamente concebidas para a Indústria de
transformação alimentar. Portanto, a bota fornece, além
de todos os benefícios da tecnologia Purofort®, soluções
baseadas em todas as necessidades dos utilizadores
finais específicos nesta Indústria.

Hydrogrip

introdução:

Multigrip

Durante várias décadas, a Dunlop® forneceu botas de
segurança à indústria de transformação alimentar.
Todo o conhecimento e experiência adquirido está a ser
utilizado para contínuas inovações e desenvolvimentos de
produtos. Damos os próximos passos no atendimento das
necessidades que caracterizam esta indústria específica;
• Segurança
• Higiene
• Conforto

fo
Con rto
ien
Hig e
Segurança

Como líder global, isto permite-nos servir ainda melhor
os três mais importantes grupos-alvo da Indústria de
transformação alimentar: compradores, gestores de
Saúde e Segurança e trabalhadores fabris.

Tecnologia
A produção especializada de alta pressão
introduz milhões de pequenas bolhas de
ar no material sintético durante o fabrico.
Este sistema concede às botas Purofort®
as suas notáveis propriedades.
Dunlop® Purofort® é a melhor solução para o conforto
dos pés secos, dado o seu peso leve e durabilidade, por
comparação com outros materiais.
Proteção / Segurança
• Os diferentes padrões na sola evitam as dificuldades numa
ampla variedade de superfícies.
• Perfil da sola exterior altamente resistente às
escorregadelas.
• Biqueira em aço para proteção ao impacto/penetração
• Resistente a químicos, sangue, óleos e gorduras.
• Tratamento antibacteriano.

Confortável e seco
• Fantástico isolamento:
-20º C para Purofort®
				
-50º C para Thermo+
• Flexível e maleável mesmo a temperaturas muito baixas
• Absorção de choques
• Adaptação específica por sexo
Peso Leve
• Peso leve: poupa 2.500kg na movimentação de peso
por dia. As botas Purofort® são 35% (500g) mais leves
em comparação com as botas tradicionais de borracha.
Caminhando 10.000 passos por dia e poupando 250
gramas por bota, perfaz um total de 2.500kg por dia.
Durabilidade
• Testado em laboratório e na prática: Dura até 3 vezes mais
por comparação com botas tradicionais
• Grande resistência à abrasão
• Resistente ao desgaste e aos rasgões
• Fácil de limpar em máquina lavadora de botas
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Segurança

Segurança
“A segurança em primeiro lugar”, especialmente na
Indústria de transformação alimentar. Nesta indústria, a
segurança transcende os requisitos padrão para calçado
de segurança. O principal foco incide na redução dos
riscos de derrapagem e tropeços uma vez que estes
são responsáveis por 25% de todas as lesões graves
no ambiente de transformação alimentar. Os órgãos
governamentais estão a executar regulamentos e

campanhas de sucesso para reduzir o número de lesões
no local de trabalho. O calçado adequado é considerado
um elemento-chave na redução do risco de derrapagem
e tropeços. A segurança é um dever e, como tal, além dos
custos, este é um aspecto que é tido seriamente em conta
na compra de calçado novo para os trabalhadores fabris.

Conforto

Higiene

Cumprimento de padrões

Higiene
Além da segurança, a higiene também é um tema importante
nesta indústria, pois o processamento de alimentos afecta
toda a população. Questões recentes, por exemplo na
indústria de carnes, criaram um foco sobre a segurança e
higiene alimentar. No âmbito da Saúde e Segurança, está a
ser realizado um grande esforço na redução dos riscos de
contaminação cruzada. Limpeza adequada e vestuário de
trabalho codificado por cores em fábricas limitam os riscos.
Além da segurança, a higiene é também uma das principais
preocupações dos gestores de Saúde e Segurança.

Obviamente é algo que diz respeito a todos, contudo, uma
das suas principais responsabilidades é assegurar que
os riscos higiénicos são limitados. Como tal, o foco de um
gestor de Saúde e Segurança incide sobre calçado adequado
que proporciona segurança e contribui também para um
ambiente mais limpo de transformação alimentar.

Satisfação das necessidades de
Saúde e Segurança

Conforto
Trabalhar na Indústria de transformação alimentar
significa, muitas vezes, andar longas distâncias
diariamente e/ou ficar de pé no mesmo lugar durante
todo o dia. Além disso, numa fábrica de processamento
de alimentos, os trabalhadores trabalham frequentemente
em diferentes áreas onde as temperaturas podem variar
bastante. Isto requer calçado adequado. O 3.o tema
importante na Indústria de transformação alimentar,

além da Segurança e Higiene, é, portanto, o conforto.
Calçado que proporciona o conforto necessário é
a principal preocupação do utilizador. Uma vez
proporcionado calçado confortável ao trabalhador, isso
influenciará positivamente o seu prazer de trabalhar e, por
conseguinte, a sua produtividade.

Satisfação das necessidades do
utilizador final
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FoodPro

			Range

Para satisfazer as necessidades de todos na Indústria de transformação alimentar

The Original

Segurança
A gama FoodPro é composta por 2 tipos de solas
antiderrapantes, ambas com o código SRC, proporcionado
a melhor protecção para cada situação: A sola do
HydroGrip foi especificamente concebida para
proporcionar a maior resistência antiderrapante em áreas
contaminadas molhadas. A MultiGrip pode ser utilizada
numa grande variedade de ambientes derrapantes;
principalmente as áreas contaminadas (semi-)sólidas.
Além disso, a sola da MultiGrip possui um extrarepelente de sujidade. Em conjunto, abrangem todas as
necessidades de segurança, relativamente a riscos de
derrapagem na Indústria de transformação alimentar.

A melhor resistência antiderrapante para
cada situação

Higiene

SRC

Conforto
Modelo perfeito para ele e para ela

Concebida para palmilhas
ortopédicas

Para que fosse possível proporcionar conforto a todos
os utilizadores, a FoodPro foi desenvolvida de forma a
fornecer um modelo optimizado para todos. A concepção
específica de género leva em conta as diferenças entre
pés masculinos e femininos. Adicionalmente, a FoodPro foi
especificamente concebida para palmilhas ortopédicas.
Proporciona espaço extra no interior da bota ao substituir
a palmilha normal por uma palmilha ortopédica, pois estas
são geralmente mais grossas.

Modelo optimizado para todos

OIL

SRC

CB61631

Artigo

CB61131

Descrição

Dunlop® FoodPro Purofort®

Dunlop® FoodPro Purofort®

HydroGrip safety

HydroGrip safety

35/36, 37-48, 49/50

35/36, 37-48, 49/50

Gama de

SRC

OIL

Artigo

E662143

Descrição

Dunlop® Purofort® Thermo+

OIL

full safety
Gama de

37/38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48

Tamanhos

Tamanhos
Standard	

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Standard	

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Resistência

Óleos e gorduras minerais,

Óleos e gorduras minerais,

Resistência

Óleos e gorduras minerais,

animais e vegetais, adubos,

animais e vegetais, adubos,

animais e vegetais, adubos,

sangue, desinfetantes, solventes,

sangue, desinfetantes, solventes,

sangue, desinfetantes, solventes,

vários produtos químicos

vários produtos químicos

vários produtos químicos

Multigrip

A FoodPro foi desenvolvida de forma a permanecer
limpa durante ainda mais tempo. A superfície do eixo e a
concepção da bota são extra suaves, facilitando a limpeza
da bota. Ao assegurar a facilidade de limpeza das botas, o
risco de contaminação pode ser reduzido ao mínimo e isso
torna a FoodPro mais higiénica. A cor da FoodPro é extra
branca e, como tal, permanece branca durante mais tempo.

Permanece limpa e branca durante
mais tempo

TheRMO+

Hydrogrip

SRC

SRC

SRC

SRC

OIL

Artigo

CA61131

DA60131

CA61631

Descrição

Dunlop® FoodPro Purofort®

Dunlop® FoodPro Purofort®

Dunlop® FoodPro Purofort®

Dunlop® FoodPro Purofort®

MultiGrip safety

MultiGrip

MultiGrip safety

MultiGrip safety

35/36, 37-48, 49/50

35/36, 37-48, 49/50

35/36, 37-48, 49/50

35/36, 37-48, 49/50

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Gama de

OIL

OIL

CA61831

OIL

Tamanhos
Standard	

EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Resistência Óleos e gorduras minerais,

Óleos e gorduras minerais,

Óleos e gorduras minerais,

Óleos e gorduras minerais,

animais e vegetais, adubos,

animais e vegetais, adubos,

animais e vegetais, adubos,

animais e vegetais, adubos,

sangue, desinfetantes, solventes,

sangue, desinfetantes, solventes,

sangue, desinfetantes, solven-

sangue, desinfetantes, solven-

vários produtos químicos

vários produtos químicos

tes, vários produtos químicos

tes, vários produtos químicos

Palmilhas FoodPro
FoodPro tem novas palmilhas inovadoras (artigo
Z930005). Estas palmilhas contêm Poliyou®,
combinado com o principal componente, poliuretano.
•	E xtra expessas: 100% de optimização de absorção
de choque
• Controlo de odores: 30% melhor do que botas normais
• Mantém-se a forma ao inserir e remover da bota
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Range

PVC superior

Tecnologia
SRA

SRA

SRA

OIL

OIL

Artigo
Descrição
Gama de

OIL

A781331
Dunlop® Acifort® Tricolour safety
36-47

B780331
Dunlop® Acifort® Tricolour
36-47

A782631
Dunlop® Acifort® Tricolour full safety
36-47

EN ISO 20345:2011 S4 SRA
Ácidos, bases, óleos e gorduras minerais,
animais e vegetais, desinfetantes, sangue,
vários produtos químicos

EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA
Ácidos, bases, óleos e gorduras minerais,
animais e vegetais, desinfetantes, sangue,
vários produtos químicos

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Ácidos, bases, óleos e gorduras minerais,
animais e vegetais, desinfetantes, sangue,
vários produtos químicos

Tamanhos
Standard	
Resistência

SRA

SRA

OIL

OIL

Artigo
Descrição
Gama de

A681331
Dunlop® Acifort® Classic safety
34/35,36-49

B680331
Dunlop® Acifort® Classic
34/35,36-49

EN ISO 20345:2011 SB A FO SRA
Ácidos, bases, óleos e gorduras minerais,
animais e vegetais, desinfetantes, sangue,
vários produtos químicos

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRA
Ácidos, bases, óleos e gorduras minerais,
animais e vegetais, desinfetantes, sangue,
vários produtos químicos

Acifort = Ácido + Conforto. É uma mistura de PVC e
Borracha e especialmente desenvolvida para cada setor
industrial. A combinação exclusiva de PVC, borracha de
Nitrilo e polímeros permite criar uma bota mais resistente,
mais durável e mais confortável. A composição do Acifort ®
é baseada em 3 componentes diferentes:
• Componentes antiestáticos
• A borracha de Nitrilo permite criar uma bota mais
confortável. Garante uma vida útil mais prolongada,
melhor resistência a óleos, gorduras, sangue, produtos
químicos e ao desgaste.
• Os polímeros garantem a máxima vida útil para as botas
PVC.
Proteção
• Solas exteriores resistentes a escorregadelas (índice
SRA), para diferentes ambientes
• 2 tipos de cano para fácil limpeza ou apoio adicional
• Padrões de segurança:
S5 biqueira e palmila de aço
S4 biqueira de aço
• Codificação de cores: as botas estão disponíveis em duas
cores para codificação de cores na fábrica

• Antiestático: reduz o risco de eletrocussão
• A ltamente resistente a uma ampla variedade de produtos
químicos, ácidos, sangue, óleos e gorduras
Conforto
• A s propriedades de absorção de energia tornam
estas botas mais confortáveis relativamente às botas
padronizadas em PVC
• Modelo “Tricolor” com sola intermédia especial de
absorção de energia
• Bota mais leve no segmento intermédio
• Novo revestimento mais fino, proporcionando uma
sensação mais confortável e luxuosa
• Forro higienizado, para um meio mais saudável e para
evitar a permanência de odores na bota
Durabilidade
• O melhoramento da composição garante 50% mais
durabilidade, comparativamente ao PVC tradicional
• Menor propensão para descolorar, pelo que o branco fica
branco
• Fácil de limpar em máquina lavadora de botas –
especialmente o modelo Classic

Tamanhos
Standard	
Resistência

PVC Range
PVC gama económica

SRA

OIL

Artigo
Descrição
Gama de

171BV
Dunlop® Protomastor safety
36-48

380BV
Dunlop® Pricemastor
35-47

B370411
Dunlop® Bicolour Wellie Shoe
35/36-46

Tamanhos
Standard	
Resistência

EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA
Óleos e gorduras minerais,
animais e vegetais, adubos, sangue,
desinfetantes, solventes, vários produtos
químicos

CE

EN ISO 20347:2012 OB FO CI SRA

Óleos e gorduras minerais,

Óleos e gorduras minerais,

animais e vegetais, adubos, sangue,

animais e vegetais, adubos, sangue,

desinfetantes, solventes, vários

desinfetantes, solventes, vários produtos

produtos químicos

químicos
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Teste de avaliação de derrapagem

Herança Dunlop®

A Dunlop ajuda-o a seleccionar as melhores botas de segurança

Mais de 125 anos de História

Derrapagens e tropeços são a segunda causa mais
comum de lesões graves no local de trabalho. Após
o “manuseamento”, as derrapagens e tropeços
representam 25% dos acidentes graves. A Dunlop®
utiliza o Teste de avaliação de derrapagem (desenvolvido
pelo HSE*) para analisar os seus riscos de derrapagem,
de modo a proporcionar-lhe as melhores soluções.

Inovação

PASSO 1 - TESTE DE AVALIAÇÃO DE
DERRAPAGEM
O teste de avaliação de derrapagem analisa as condições
do piso, a sujidade e a utilização de botas de segurança
para determinar o risco de derrapagem. Este teste já
obteve excelentes resultados em vários mercados.
•O
 teste foi desenvolvido pela Associação Profissional
dos Empregadores Britânicos: Órgãos Executivos de
Saúde e Segurança (este não é um teste da Dunlop®).
• Este teste é gratuito.
•A
 Dunlop® cria um “Relatório” e fornece uma
“Recomendação de botas”. As pessoas abordadas
são livres de decidir sobre a forma de utilização dos
resultados do teste.

PASSO 2 - RECOMENDAÇÃO DE BOTAS
Recomendação de botas: com o relatório de risco
de derrapagem, a Dunlop® consegue fornecer uma
recomendação de botas. Ao fazê-lo, leva em conta qual
seria a solução mais segura em relação aos riscos de

derrapagem, mas também, por exemplo, o código de
cores pretendido.

PASSO 3 - PROVA DE DESGASTE

Na Dunlop , concebemos, desenvolvemos e fabricamos
todas as nossas botas impermeáveis de alta qualidade, englobando a especialização original com a nova tecnologia.
®

Prova de desgaste: com base na recomendação de botas,
a Dunlop® disponibiliza botas para um teste prático.
• Fase de teste de 3 meses.
• A Dunlop® disponibiliza botas gratuitamente.
• Avaliação
- Questionário para cada testador.
- A ser concluído no final da prova de desgaste.

Irlanda, em 1889. A sua criação revolucionou a indústria.
O legado Dunlop®
Em 1927, Dunlop reuniu forças com a Liverpool Rubber Co
Ltd, em Inglaterra e alargou a gama, incluindo o calçado de
proteção. Nascia a bota de trabalho Dunlop®.

ESPECIALIZAÇÃO
Hoje em dia, a Dunlop® é líder de mercado na Europa, especializada em botas de trabalho impermeáveis, para o âmbito
profissional e de utilização geral. Ajudamos a melhorar a
vida de cerca de 10 milhões de pés todos os dias e em todo
o mundo. Em 1996, a Dunlop® fundiu-se com a especialista
Holandesa de calçado, a Hevea bv, para associar conhecimentos e competências e, em conjunto, desenvolveram a
exclusiva tecnologia de material Purofort®.

Se tiver mais alguma questão, não hesite em
contactar-nos: info@dunlopboots.com
* O Health and Safety Executive (HSE) é o organismo responsável pelo fomento,
regulação e fiscalização da saúde, segurança e bem-estar no local de trabalho e pela
investigação sobre riscos ocupacionais em Inglaterra e no País de Gales e Escócia.

A inovação do produto é executada pelos nossos técnicos e
pela equipa de Investigação e Desenvolvimento, garantindo
aos nossos clientes a especialização 100% dedicada em
cada bota.
A produção é realizada em conformidade com as rigorosas
regulamentações da União Europeia (REACH) nas nossas
fábricas na Holanda e em Portugal da Dunlop®, pelo que é
possivél saber exatamente quando, onde e como a sua bota
foi fabricada.
O nosso experiente departamento de Atendimento ao
Cliente da Dunlop® completa a equipa.

A empresa é uma fusão de negócios cujas raízes se estendem pela Holanda, Reino Unido, Irlanda e Portugal. Uma
forte combinação de experiências, especialização e competências de produção, com origem em diferentes climas,
culturas e mercados.

As botas Dunlop® caracterizam-se pela inovação, proteção
e conforto. Consideramos sempre estas características fundamentais em conjunto, para proporcionar um equipamento
profissional de trabalho único e especificamente concebido
para satisfazer as suas necessidades e as dos seus clientes.

Tradição
Anos de tradição refletem-se nas botas de trabalho impermeáveis da Dunlop®, originalmente fundada no século XIX
por um cirurgião veterinário Escocês, John Boyd Dunlop.
John Boyd teve uma ideia simples que mudou o mundo.
Em 1888, patenteou o pneu de ar comprimido em borracha, abrindo a sua primeira fábrica de pneus em Dublin, na
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Significado dos icons

CERTIFICAÇÃO
S5

CERTIFICAÇÃO
SB

CERTIFICAÇÃO
S4

CERTIFICAÇÃO
04

CERTIFICAÇÃO
CE

CERTIFICAÇÃO
OB

PROTEÇÃO:
BIQUEIRA
+ PALMILHA DE
AÇO

PROTEÇÃO:
biqueira

OIL

SRC
SOLA
ANTI-DESLIZANTE

SOLA RESISTENTE
AOS ÓLEOS

ISOLAMENTO
TÉRMICO
CONTRA O FRIO

RESISTÊNCIA
QUIMICA

PROTEÇÃO
ANTI-ESTÁTICA

COMODIDADE

ABSORÇÃO
DE IMPACTOS

IMPERMEÁVEIS

Conformidade REACH:
Todas as botas Dunlop ® são produzidas em
conformidade com a regulamentação REACH mais
recente e não incluem quaisquer substâncias interditas.

Hevea bv

T +31 (0)572 341 550
F +31 (0)572 362 206
E info@dunlopboots.com

O Calçado de Proteção da Dunlop® trabalha em
proximidade com:

Testado e Certificado por:

www.dunlopboots.com

