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När stövlar är något mer än bara stövlar

BootCompany säljer arbetsstövlar som året om ska fungera på de mest skiftande 
platser inomhus såväl som utomhus. De skall skydda mot arbets- och belast-
ningsskador, kyla, is och snö, kemikalier och frätande ämnen och hindra att vassa 
eller tunga föremål orsakar skador. Detta ställer höga krav på material, kvalité, 
komfort och skydd.

Valet av stövlar utgår från de arbeten och 
den miljö man arbetar i, där egenskaperna 
hos plaster och gummi blir avgörande 
faktorer för ett pålitligt och hållbart skydd. 
Men tillverkning och destruktion av stövlar 
ger även avtryck i miljön. 
Vi uppmärksammar miljökonsekvenserna 
av de olika materialen och gör det enklare 
att välja smart och miljövänligt.

Utöver vår ambition att erbjuda produkter med långtgående kvalitetsgarantier i 
kombination med komfort och skydd, har vi även krav på att våra leverantörer skall 
arbeta för att minska miljöbelastningen vid tillverkning, destruktion och transporter. 



Fyra kvalitéer – Fyra varumärken 

En stövel skall inte bara vara tät och hålla foten torr. Beroende på vilken miljö man arbetar i skall 
stöveln även skydda mot kemikalier, värme och kyla, vassa föremål, slag och belastningsskador. 
Dessutom tillkommer miljöaspekterna. Därför erbjuder vi fyra gummikvalitéer med olika 
egenskaper. 

            • Neopren/Naturgummi – varmt och flexibelt
            • Polyuretan (PU) – slitstarkt
            • Ethylene-vinyl acetate (EVA) – miljövänligt och lätt    
            • PVC – bra kemikalieskydd

Neopren/Naturgummi – Grub’s
Grub’s är mycket bekväma stövlar i naturgummi med isolerande neopren.
Lång hållbarhet - Grub's spricker inte och håller länge.
Luftsula - Grub's har en luft/polymersula som absorberar stötar.
Hög komfort – Grub’s är mycket bekväma och har flexibla skaft.
Tåhätta och spiktramp i komposit – Grub’s skydd leder inte kyla.
Hög värmeisolering - Grub’s är isolerade med neopren. Vissa stövlar isolerar 50° C.
Halksäkra sulor – Grub's är säkra vid halka.

Polyuretan (PU) – Techno
Slitstarka stövlar i PU 
Bekväm läst – Techno har en bred bekväm läst och flexibla skaft.    
Ventilerande foder - Techno har ventilerande foder och sula.
Bra skydd – Techno ger ett bra mekaniskt skydd.
Halksäkra sulor – Techno ger bra grepp på hala underlag.

Ethylene-vinyl acetate (EVA) - Crosslander
Stövlar i EVA är mycket lätta, tål kemikalier och är mycket miljövänliga.
Lätta – Crosslander är mycket lätta. 
Bekväma – Crosslander har mjuka och stötabsorberande sulor
Miljövänliga – EVA är miljövänligt och ofarligt.
Flexibla – Crosslander är flexibla, även i stark kyla.
Kemikalietåliga – EVA klarar de flesta kemikalier.

PVC – Mavinsa
PVC stövlar ger bästa kemikalieskydd. 
Bra hållbaret – Mavinsa har bra slitstyrka
Bra kemskydd – Mavinsa ger ett mycket bra kemskydd.
Miljövänliga - Mavinsa är tillverkade i återvinningsbar PVC.
Bra komfort – Mavinsa har en bekväm läst. 



Gemensamt för alla Grub’s är att stövlarna är fordrade med neopren och täckta med 2 mm naturgummi. 
Sulor och skaft är utvecklade för att ge bästa komfort och isolering med moderna sulor från bl.a. Vibram. 

Isolering och komfort
Grub’s isoleras med vattentätt neopren (Insu-Foam Ultra, Chloroprene). Chloroprene är flexibelt och kan töjas 
upp till 300 %. Efter kompression förlorar det över tid endast 7 % av sin spänst.

5.0 Technology
5.0 Technology innebär, att stövlarna är isolerade med 5 mm neopren som omsluter 
hela foten. Utsidan av stövlarna är täckta med skyddande nylonväv och 2 mm naturgummi. 
Insidan har ett ventilerande foder. Stövlar med beteckningen 5.0 isolerar ca 20 °C

12.0 Technology innebär
Stövlar med beteckningen 12.0 är de ultimata stövlarna vid sträng kyla. Isoleringen består 
av 8.5 mm neopren, 3 mm textilväv med fleece, utsida med 0.5 mm skyddande nylonväv 
och 2 mm naturgummi. Stövlar med beteckningen 12.0 isolerar ca 50 °C

5.0 Technology
8.5 Technology

Grub’s neoprenstövlar

Grub’s Fury
Grub’s Fury är en skyddssko i australisk design, 
som uppfyller EN ISO 20345 S3-SRB-standard.
 
Tåhättan är i komposit och sulan har ett mjukt 
spiktrampsskydd. Lädret är skuret i tre delar, 
vilket ger en slät sko med få sömmar.  

Ett elastiskt ankelskydd gör att skon 
sluter sig kring foten och gör den bekväm. 

Mellansulan innehåller luftbubblor (EVA) 
som tillsammans med den stötabsor-
berande klacken ger bra svikt och gör 
skon skön att gå i. 

Sulan är halksäker, olje- och syrabeständig 
och den isolerar på kalla ytor. 

Fodret ventilerar skon och ger en torr och skön känsla 
samtidigt som det förhindrar dålig lukt. 

Löstagbar innersula som formar sig efter foten.

Skafthöjd: 16 cm (storlek 42)

Färg: Mahognybrun

Storlek: 37 – 48



Grub’s CityLine 5.0    
CityLine är en jodphur i dam- och herrstorlek. Skon är lätt att kliva i 
och ur och är perfekt vid blött och kallt väder. CityLine har en ”5.0 
Technology” isolering som håller skon varm. Insidan i nylonstretch 
ventilerar överflödig fukt och värme från foten.

Värmeisolerande: 20 C°. Komfortzon mellan ca -10º C - +20º C

Stabil och robust uppbyggnad med förstärkt tå- och hälskydd

Sula: Slitstark oljebeständig sula i nitril. Mellanlägg i komposit för 
ökad vridstyvhet minskar risken för fotskador. Löstagbar innersula i 
6 mm nitrocell som efterhand formar sig efter foten.

Tvättbar i maskin

Färg: Svart

Storlek: 36 – 47

Skafthöjd: 13 cm (storlek 42)

Grub’s SuperSport 12.5    
Grub’s SuperSport är en mycket varm och bekväm sportstövel. 
Perfekt för allt slags arbete och aktivitet vid stark kyla. Skaftets 
baksida är lågt skuret, vilket gör det bekvämt när man sitter lågt. 
SuperSport är en stövel med ”12.0 Technology” isolering som även 
vid stark kyla håller foten varm. Insida av fleece och nylon ventilerar 
överflödig fukt och värme.

Värmeisolerande: 50 ºC. Komfortzon mellan ca -25 ºC - +10 ºC

Sula: Vibram Multi Sport och stötabsorberande Duralite mellansula.
Mellanlägg i komposit ger ökad vridstyvhet och minskar risken för 
belastningsskador.
Löstagbar innersula i 6 mm nitrocell som efterhand formar sig efter 
foten.

Skaft: Snedskuret skaft i neopren med skyddande 
naturgummi

Förstärkt tå- och hälskydd

Anpassad för snöskor

Färg: Svart/Granitgrå

Storlek: 37 – 48

Skafthöjd: 32 cm (storlek 42)



Grub's Chainamic 5.0  

Grub’s FenLine 5.0    
FenLine är en arbetsstövel för arbeten utan krav på godkänt skydd. 

FenLine har en isolering (5.0 Technology) som håller stöveln varm. 
Insidan i nylonstretch ventilerar överflödig fukt och värme från foten.

Värmeisolerande 20 ºC: Komfortzon mellan ca -15 ºC - +15 ºC

Sula: Slitsulan (Hexzorb) är i oljebeständig nitril med stötdämpande 
klack och med sajpade gummiklackar, vilka ger ett utmärkt grepp på 
hala underlag (högsta friktionstest: SRC). Mellanlägg i komposit för 
ökad vridstyvhet, minskar risken för belastningsskador.  Kraftigt 
förstärkt tå och hälskydd.

Löstagbar innersula i 6 mm nitrocell som efterhand 
formar sig efter foten.

Skaft: Smidiga och vikbara skaft i neopren.

Färg: Grön

Storlek: 37 – 48

Skafthöjd 36 cm (storlek 42)

Tvättbar i maskin

Chainamic 5.0 är en varm och mycket bekväm sågstövel. Stöveln är godkänd enligt
EN ISO 17249 – sågskydd, klass 3 (28m/sek) samt som skyddsstövel EN ISO 20345 – klass S 5.

Chainamic har tåhätta och spiktrampsskydd i keramisk komposit som inte leder kyla.
Isoleringen i neopren (5.0 Technology) som omsluter hela foten håller stöveln varm.
Chainamic har ett ventilerande innerfoder och en skyddande utsida i naturgummi 
och nylonväv.

Förstärkning och säkerhet: Sågskydd i glasfiber klass 3 (28m/sek). Sula med 
mellanlägg i epoxy för ökad vridstyvhet. Tåhätta och spiktramp i komposit. 
Förstärkt hälskydd.

Värmeisolering: 20 C° - Komfortzon mellan ca -15º C - +15º C

Sula: Slitsulan (Hexzorb) är i oljebeständig nitril med stötdämpande klack 
och med sajpade gummiklackar, vilka ger ett utmärkt grepp 
på hala underlag (högsta friktionstest: SRC). 
Mellanlägg i komposit för ökad vridstyvhet, minskar 
risken för belastningsskador. 

Löstagbar innersula som efterhand 
formar sig efter foten.

Skaft: Smidiga skaft i neopren

Skafthöjd: 36 cm (storlek 42)

Färg: Svart/orange

Storlek: 39/40 – 48



Grub’s Ceramic 5.0    
   

En mycket bekväm skyddsstövel med tåhätta och spiktramps-skydd i 
komposit.

Ceramic 5.0 är en varm, vattentät och mycket bekväm arbetsstövel för 
arbetsplatser med krav på godkänt skydd. Stöveln är godkänd enligt 
EN ISO 20345 – klass: S 5

Ceramic har tåhätta och spiktrampsskydd i komposit, vilket ger ett fullgott 
skydd samtidigt som det inte leder kyla. Ceramic är vattentät och stöveln 
har en isolering med ett ventilerande innerfoder, 5 mm isolerande neopren 
(Technology 5.0) och en skyddande utsida i naturgummi och nylonväv. 
Innerfodret ventilerar stöveln från fukt och håller foten torr. Det mjuka 
isolerande neoprenet och innersulan formar sig efter foten och gör stöveln 
mycket bekväm. Ceramic uppfyller och överträffar den ergonomiska stan-
darden BS EN ISO 20344 2005 5.1

Värmeisolerande 20 ºC: Komfortzon mellan ca: -20 ºC - +15 ºC 

Ceramic är antimagnetisk och antistatisk och kan därför användas inom 
brandfarliga områden.

Ceramic 5.0 är godkänd enligt EN ISO 20345 – klass: S 5

Sula: Slitsulan (Hexzorb) är i oljebeständig nitril med 
stötdämpande klack och med sajpade 
gummiklackar, vilka ger ett utmärkt grepp på 
hala underlag (högsta friktionstest: SRC). 
Mellanlägg i komposit för ökad vridstyvhet, 
minskar risken för belastningsskador. 

Stötabsorberande mellansula.

Löstagbar innersula i 6 mm nitrocell 
som efterhand formar sig efter foten.

Skaft: Smidiga skaft i neopren

Två skafthöjder
Skafthöjd hög modell 36 cm (storlek 42)
Skafthöjd låg modell 23 cm (storlek 42)

Färg: Svart/grå

Storlek: 37 – 48

Tvättbar i maskin



Techno - O4    
Techno O4 är en bekväm arbetsstövel i Polyuretan (PU) för arbeten 
utan krav på godkänt skydd.

Techno O4 kan användas inom t.ex. fiske, lant- 
och skogsbruk. Stöveln är lätt att hålla ren och 
stöveln har god motståndskraft mot fetter och oljor.

Techno O4 har en bred och bekväm läst och 
ett ventilerande innerfoder.

Värmeisolerande. Komfortzon mellan ca -5 ºC - +20 ºC

Sula: Slitstark sula i nitril med en inbyggd luftkudde 
som absorberar stötar. Bra friktion på hala underlag.

Löstagbar innersula.

Färg: Grön

Vikt: 750 g (storlek 42)

Skafthöjd: 32 cm (storlek 42)

Storlek: 36 – 49

Techno PU-stövlar
Techno är kvalitetsstövlar tillverkade i polyuretan (PU). Utmärkande egenskaper för stövlar i polyuretan är att 
de är hållbara, värmebeständiga och smutsavvisande.
PU består av miljoner små luftbubblor, vilket gör stövlarna lätta och isolerande. Stövlarna tillverkas av PU av 
högsta kvalité (BASF). Stövlarna processas i formverktyg under högt tryck och plastens struktur ger flexibilitet 
och styrka.

Technos stövlar är utvecklade för industriarbete. Stövlarna är lätta att hålla rena och plasten har god mostånd-
skraft mot slitage och kemikalier. Sulorna har en inbyggd luftkudde i hälpartiet som absorberar stötar. Stöv-
larna är testade och godkända för att användas på hala underlag (SRC test). Ett ventilerande foder och 
löstagbara innersulor förhindrar kondens och håller foten torr.

Technos stövlar är testade och godkända enligt EU direktiv 89/686. Produktionen är ISO-certifierad och 
kontrollerad av ackrediterat institut.



Techno - S4                    

Skyddsstövel för arbetsplatser med krav på godkänt skydd.

Techno S4 är en stövel för livsmedelsindustrin. 
Stöveln är lätt att hålla ren och den har mycket 
god motståndskraft mot fetter, oljor, blod 
och slaktavfall. 
Techno S4 har en bred och bekväm läst 
och ett ventilerande innerfoder. 

Technos S4 är testad enligt 
EN ISO 20345: 2011, SRC.

Värmeisolerande: 
Komfortzon mellan ca -10 ºC - +20 ºC

Skydd: Tåhätta i stål

Sula: Slitstark sula i nitril med en inbyggd luftkudde 
som absorberar stötar. Bra friktion
på hala underlag (SRC). Löstagbar innersula

Färg: Vit

Vikt: 790 g (storlek 42)

Skafthöjd: 32 cm (storlek 42)

Storlek: 36 – 49

Techno – S5             
Skyddsstövel för arbetsplatser med krav på godkänt skydd.

Technos S5 är en slitstark skyddsstövel som har god kemisk resistens. 
Stöveln kan användas året om i de flesta arbetsmiljöer som 
lant- och skogsbruk, fiske, livsmedel, bygg och anläggning och gruvor. 
Technos S5 är testad enligt EN ISO 20345: 2011, SRC.

Techno S5 har en bred och bekväm läst och 
ett ventilerande innerfoder.

Värmeisolerande: Komfortzon mellan ca -10 ºC - +20 ºC

Skydd: Tå- och spiktrampsskydd i stål.

Sula: Slitstark sula i nitril med en inbyggd luftkudde 
som absorberar stötar. Bra friktion på hala underlag (SRC). 
Löstagbar innersula

Färg: Grön 

Vikt: 890 g (storlek 42)

Skafthöjd: 32 cm (storlek 42) 

Storlek: 36 – 49



Crosslander

Crosslander är en serie smarta och mycket lätta stövlar tillverkade i Ethylene-vinylacetat (EVA).

EVA är en mycket lätt, seg och syntetisk polymer som bland annat används till nappar,
handtag, slangar mm. EVA är mjuk och flexibel även vid mycket låga temperaturer
(ned till -70 °C). EVA har god moståndskraft mot kemikalier som oljor, alkoholer, kalk- och 
kopparföreningar, rengöringsmedel, soda m.fl.

EVA är miljövänligt och lämnar inga giftiga ämnen eller rester vare sig vid tillverkning eller destruktion. 
Crosslander stövlar är testade och godkända enligt EU direktiv 89/686. 
Produktionen är ISO-certifierad och kontrollerad av ackrediterat institut.

Ethylene-vinyl har låg densitet med slutna celler. Därför är Crosslander varma och mycket lätta. 
Stövlarna kan användas året om i de flesta arbetsmiljöer som bygg och anläggning, gruvor, 
lant- och skogsbruk samt fiske.



Crosslander Nordic 
   
Crosslander Nordic är en mycket lätt, varm och 
bekväm skyddsstövel för arbetsplatser med krav 
på godkänt skydd. Stöveln är godkänd enligt 
EN ISO 20345: 2011 – SB E P CI SRB.

Termoplasten (EVA) har god motståndskraft mot 
kemikalier och den håller stöveln varm. 
Löstagbar formsydd socka med reflexband. 
Strumpan kan tvättas i maskin 30 °C.

Värmeisolerande 35 °C. 
Komfortzon mellan ca -15 ºC - +10 ºC

Sula: Spiktrampsskydd i komposit. 

Grovmönstrad vridstyv sula som ger ett bra grepp.

Tåhätta: Stål

Storlekar: 38 – 48

Vikt ca 690 g (storlek 42)

Färg: Svart

Skafthöjd: 38 cm (storlek 42)

Crosslander Toronto
Toronto är en mycket lätt arbetsstövel för 
arbetsplatser utan krav på godkänt skydd. 
Termoplasten (EVA) har god motståndskraft mot 
kemikalier och den håller stöveln varm. 

Kraftigt förstärkt tå- och hälslydd. Löstagbar form-
sydd socka medföljer, som kan tvättas i maskin.

Värmeisolerande 40 °C. 
Komfortzon mellan ca -20 ºC - +10 ºC

Sula: Grovmönstrad vridstyv sula minskar risken 
för fotskador och ger ett bra grepp

Storlekar: 41 – 48

Vikt ca 520 g (storlek 42)

Färg: Grön

Skafthöjd: 38 cm (storlek 42)



Mavinsa Medica 113
   

Mavinsa Medica 113 är en stövel för miljöer med 
mycket höga hygienkrav, men som inte ställer krav 
på mekaniskt tå- och trampskyddskydd.

Stöveln kan med fördel användas inom sjukhus, 
laboratorier eller andra sterila miljöer. 

Stöveln tål kemikalier och organiska produkter, 
alkoholer, urinämnen men även desinfektions- 
och blekmedel, fetter och oljor. 

Stöveln är lätt att hålla ren. 

Foder i polyester. 

Det låga skaftet gör att stöveln är lätt 
att kliva i och ur.

Stöveln uppfyller högsta EU-krav på 
kemiskt skydd EN 13287:2013 och 
EN 13832-3:2006 (Chemical resistance)

Sula: Slitstark nitril. 

Stötabsorberande häl

Färg: Benvit

Vikt: 725 g (storlek 42)

Skafthöjd: 28 cm (storlek 42)

Storlek: 36 – 48

Mavinsa - högsta kemikalieresistens

Mavinsa skyddsstövlar är stövlar i PVC utvecklade för yrkesfolk. Stövlarna har mycket god motståndsk-
raft mot de flesta kemikalier och de kan med fördel användas i petrokemisk industri, vid kemisk saner-
ing, jordbruk, livsmedelstillverkning m.m. PVC klarar de flesta organiska syror, oljor, fetter, ammoniak 
m.fl.

Stövlarna är testade mot EU kraven för kemiskt skydd, EN ISO 13832 och 13827. De är även testade 
mot kraven på mekaniskt skydd EN ISO 20345

PVC är en vinylklorid, eller vinyl som plasten också kallas och klassas vid tillverkning som en farlig 
kemikalie. Till skillnad mot stövlar i PU (polyuretan) kan PVC återvinnas, vilket över tid ger miljömässiga 
fördelar gentemot PU. Materialåtervinning rekommenderas i första hand, energiåtervinning i andra och 
deponi i sista hand.



Mavinsa 214
   

Mavinsa 214 har skyddsklass S5 och är en kemsky-
ddsstövel speciellt lämplig för miljöer och arbeten 
inom t.ex. petrokemi, sanering, och djurskötsel.
Stöveln har en slitstark stötabsorberande sula och 
foder i polyester.

Mavinsa 214 är testad och godkänd enligt: 
EN ISO 20345-1: 2011 SRA. Klass: S5
EN 13832-3:2006 (Chemical resistance)

Sula: Slitstark PVC-Nitril. Stötabsorberande häl.

Tå- och spiktrampsskydd: Tåhätta i stål. Spik-
trampsskydd i stål

Färg: svart

Vikt: 1120 g (storlek 42)

Skafthöjd: 34 cm (storlek 42)

Storlek: 37 - 48

Mavinsa 203

Mavinsa 203 har skyddsklass S4 och är 
utvecklad för livsmedelsindustrin, t.ex. 
slakterier och fiskberedning.

Stöveln har en stötabsorberande och 
slitstark sula och foder i polyester. 
Stöveln är lätt att hålla ren.

Mavinsa 203 är testad och godkänd 
enligt: EN ISO 20345-1: 2011 SRA. Klass S4
EN 13832–3:2006 (Chemical resistance)

Sula: Slitstark i PVC-Nitril. 
Stötabsorberande häl.

Tåhätta: Stål

Färg: vit

Vikt: 1030 g (storlek 40)

Skafthöjd: 33 cm (storlek 40)

Storlek: 36 - 48



Val av stövlar görs huvudsakligen efter vad som passar arbetssituationen. 
Men hur påverkar stövlarna miljön? Vad händer vid tillverkning och hur ser 
miljökonsekvenserna ut? 

Våra gummistövlar finns i fyra olika kvalitéer: 
         • Neopren/naturgummi - Grub’s
         • Polyuretan (PU) - Techno
         • Etylenvinylacetat (EVA) – Crosslander
         • Polyvinylklorid (PVC) - Mavinsa

Stövlar i naturgummi/neopren – Grub’s
Stövlarna i neopren och naturgummi är utvecklade för att ge högsta komfort och skydd 
speciellt vid blött och kallt väder. Fodret, som finns i olika tjocklekar, formar sig kring foten 
och isolerar mot kyla. Neoprenstövlar är utmärkta för långa arbetspass och de ger ett 
mycket bra allroundskydd för arbetsplatser inom bygg, väg, service och underhåll. 

Tillverkning
Stövlar i neopren och naturgummi har en komplex uppbyggnad. Tillverkningsmetoden är ett 
handarbete med vulkaninsering av gummi och med manuell uppläggning av sulor, foder och 
isolering. Tillverkningen är ISO-certifierad och skyddsstövlarna är testade enligt EU-normen 
EN ISO 20345- 2011.

Miljö
Naturgummi (latex) kräver vid vulkanisering inblandning av stabilisatorer (främst svavel) för 
att fungera. Stabilisatorerna är lätta att kontrollera vid tillverkning och tillverkningen anses 
inte miljöfarlig. Foder och skaft i neopren ger dock större miljöpåverkan. Neopren framställs i 
en komplicerad process med kol, väte och klor. Processen är hälsofarlig vid tillverkning och 
destruktion. Efter tillverkning när neoprenet har stabiliserat sig, är det ofarligt och godkänt 
för användning till bl.a. matförpackningar.

Stövlar i polyuretan (PU) – Techno - Allround
Polyuretan är en mycket vanlig plast och det vanligaste materialet i stövlar. Plasten är 
värmebeständig och har goda egenskaper mot nötning och kemikalier. För att förändra 
stövlarnas egenskaper gör tillverkarna olika inblandningar i plasten för att t.ex. förbättra 
isoleringen. PU absorberar vatten (hydrofila) vilket gör materialet känsligt i kyla och det finns 
även risk för tillväxt av bakterier i plasten.

Tillverkning
Tillverkningsmetoden är formsprutning i två moment och stövlarna har oftast ett ventilerande 
innerfoder i nylon. Skyddsstövlar i PU testas enligt EU-normen EN ISO 20345- 2011.

Miljö
Vid tillverkning används isocyanater som är misstänkt cancerframkallande och har skadliga 
effekter på miljön i såväl luft som vatten. Framställningen av PU hos de stora tillverkarna 
(främst BASF) sker dock under kontrollerade former. Men polyuretan kan inte återvinnas 
och vid destruktion/förbränning frigörs isocyanater som påverkar kretsloppet. 



Etylenvinylacetat (EVA) – Crosslander Nordic
EVA är en s.k. etylen-vinylacetat-sampolymer. EVA är lätt och gummimjukt även vid mycket 
låga temperaturer och har god motståndskraft mot kemikalier. Stövlar i EVA är mjuka och 
lätta och därför mycket bekväma att gå i. Tack vare att plasten innehåller luft, håller materialet 
stöveln varm även vid sträng kyla. Skyddsstövlar i EVA lämpar sig för bygg, VA, sanering, 
underhåll etc.

Tillverkning
Tillverkningsmetoden är formsprutning i ett moment och stövlarna har oftast ett löst ventil-
erande innerfoder (socka). Skyddsstövlar i EVA testas enligt EU-normen EN ISO 20345- 2011.

Miljö
EVA är en flexibel och nästan gummimjuk plast utan mjukgörande tillsatser. Plasten klarar 
låga temperaturer (ned till -70 °C) och den har god motståndskraft mot kemikalier. EVA är 
ofarlig och används bl.a. till nappar och skyddshandskar. Plasten avger inga giftiga gaser 
eller ämnen, vare sig vid tillverkning eller destruktion. Stövlar i EVA (Nordic) med en återvin-
ningsbar löstagbar innersocka ger minsta miljöpåverkan.

Stövlar i PVC – Mavinsa Kemskydd
PVC-stövlar används ofta vid rengöring, sanering, jordbruk och som skydd i farliga kemiska 
miljöer. PVC klarar de flesta kemikalier och ger ett bra skydd mot t.ex. oljor, kolväten, slaktav-
fall, urinämnen, fetter samt rengöringsprodukter som t.ex. blekmedel, ammoniak. 
PVC-stövlar är som regel inte värmeisolerande. En sportsocka som leder bort fukt och 
överflödig värme från foten och ökar bekvämligheten rekommenderas.

Tillverkning 
Metoden att tillverka PVC-stövlar är enkel. Stövlarna formsprutas i två moment i formverktyg 
och får ett foder, oftast i nylon. Skyddsstövlar i PVC testas enligt EU-normen EN ISO 20345- 
2011 med tillhörande kemskydd EN 13832-3:2006. 

Miljö
PVC-stövlar, tillverkas av vinylklorid, eller vinyl som plasten också kallas. Plasten klassas vid 
tillverkning som en farlig kemikalie. Framställningen av PVC hos tillverkarna  sker dock under 
kontrollerade former. PVC kan återvinnas, vilket över tid ger miljömässiga fördelar gentemot 
polyuretan. Materialåtervinning rekommenderas i första hand, energiåtervinning i andra och 
deponi i sista hand.
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