


СТРУКТУРА КАТАЛОГУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ВІДСОРТОВАНИХ ЗА ВИСОТАМИ КОЛОДКАХ

У КАТАЛОЗІ МІСТИТЬСЯ НАСТУПНА ІНФОРМАЦІЯ:

- Фотографії колодки з актуальними варіантами носової частини. 

- Фотографії підошв, каблуків, які підходять на цю колодку. 

- Фотографії взуття як приклад готової продукції, виконаної на даній колодці. 

- Опис: ростовки колодки, найменування підошви із зазначенням сировини з якої вона 

виробляється, асортимент можливих видів взуття для побудови на даній колодці. 

- Найменування продукції мають свою структуру.

ЗМIСТ ПО КОЛОДКАХ

Назва Сторiнка

ASTRA Y3 12

C - 176 T3 6

MARGO Y 26

MEGAN Y 28

РЕКОМЕНДАЦІЇ 30

ЗМIСТ

ЗМIСТ ПО ПIДОШВАХ

2

Назва Матерiал Сторiнка

ASTRA-34 EVA 12

ASTRA-35 TR 14

ASTRA-36 TR 16

ASTRA-38 TR 18

ASTRA-41 EVA 20

ASTRA-42 TR 22

C-271 M PU 24

C-417 M PU 28

MARGO-5 TR 26

MERIDA EVA 10

ONIKA EVA 6

ONIKA-5 TR 8
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УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВЗУТТЯ

СИМВОЛИ

КАЗАКИКАЗАКИ КАЗАКИ ТРЕКИНГ

ХАЙТОПЫ

ЧЕЛСИ

ЭКЛЕКТИКА

–  НОВА КОЛЕКЦIЯ

–  СПЕЦЗАМОВЛЕННЯ

ДЕМIСЕЗОН

ЗИМА

NEW

СЗ

БАЛЕТКИ КЕДИ СЛIПОНИ КРОСIВКИ ТОПСАЙДЕРИ МОКАСИНИ ЛОФЕРИ ДЕРБI ОКСФОРДИ ТУФЛI

ТУФЛI ТУФЛI ТУФЛI ЧОВНИКИ ЧОВНИКИ ЧОВНИКИ БОТИЛЬЙОНИ БОТИЛЬЙОНИ БОТИЛЬЙОНИ ХАЙТОПИ

ЕКЛЕКТИКА

КРОСIВКИ ЧЕРЕВИКИ ЧЕРЕВИКИ ЧЕРЕВИКИ ЧЕРЕВИКИ ЧЕРЕВИКИ ЧЕРЕВИКИ БОТФОРТИ БОТФОРТИ БОТФОРТИ

НАПIВЧОБОТИ НАПIВЧОБОТИ НАПIВЧОБОТИ НАПIВЧОБОТИ НАПIВЧОБОТИ ЧОБОТИ ЧОБОТИ ЧОБОТИ ЧОБОТИ ЧОБОТИ

КОЗАКИ КОЗАКИ КОЗАКИ ТРЕКIНГ ЧЕЛСI
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НАЙМЕНУВАННЯ ПІДОШВ EVA / 
МІКРОПОРА

Наприклад, EVA 1012 SIGMA-10/т13

Т - колодка 
туфельна (для 
побудови 
літнього або 
демісезонного 
взуття від 
босоніжка до 
туфель)

У - колодка 
для побудови 
демісезонного та 
зимового взуття 
від ботильйону до 
ботфорту

В - колодка 
босоніжна з 
пропилом

В - колодка 
без пропилу 
для побудови 
босоніжка з 
через-підйомним 
ременем

Р - колодка 
для побудови 
взуття вільного 
одягання

PU ПІДОШВИ НАЙМЕНОВАНІ 
СИМВОЛАМИ 

Наприклад, «С-212», «С-704»

TR, ТPU ПІДОШВИ НАЙМЕНОВАНІ 
ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ

Наприклад, «Астра», «Астра-8»

КОЛОДКА НАЙМЕНОВАНА СИМВОЛАМИ, АБО ВЛАСНИМ ІМ’ЯМ
Наприклад, «9510 T3», або «8005 У», або «8005 У3G», або «8005 Р», або «С-235 Т», або «Astra У»

КОЛОДОК

ТИПИ КОЛОДОК

ПІДОШВ

ВВ - колодка 
босоніжна 
без пропилу

НАЙМЕНУВАННЯ
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Наприклад, с/р 9506 Greta-6/H Р. (УН)

КАБЛУК, ПРОЛОЖКА ТА КЛИН МОЖУТЬ БУТИ НАЙМЕНОВАНІ 6-8 СИМВОЛАМИ
Наприклад, «к-9533», або «кп-12501», або «кт-6020»

Наприклад, до/в 9506 д/с 2-лінія (УН), до/в 9506 л. (ДЛ)

ПІДБОРІВ, ПРОЛОЖЕК ТА КЛИНІВ

КОЖВОЛОНІВ

СТИРОЛІВ

* УН, ДЛ, 61 - це види замку, залежно від ляписної частини каблука

НАЙМЕНУВАННЯ



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

6

РОЗМIР 31-35ONIKA EVA
черн.45 (1.4)/след шерш./праймер

C-176 T3

КРОСIВКИ

беж.45 (1.4)/след шерш./праймер

бел.45 (1.4)/след шерш./праймер

КОЛIР 2 КОЛIР 3

КОЛIР 1
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МАТЕРIАЛИ ВЕРХУ
Z.PLK.VG.FLAMENKO (KOR)ERU-2/A-LUX 1MM~1.2MM-BELIY 3

МАТЕРІАЛИ ПІДКЛАДУ
Z.TRK.P.SHEVRO ROBBI (KOZ)OT-1/A-VIP 0.8MM~1MM-BELIY 1/3



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

8

РОЗМIР 36-41ONIKA-5 TR
черн.№3

C-176 T3

КРОСIВКИ

черн.№3/бел.№3NEW КОЛIР 6 NEW КОЛIР 1

латте №2/лотос №2 бел.№3NEW КОЛIР 3 NEW КОЛIР 4
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

10

РОЗМIР 36-41MERIDA EVA
черн.45(1.4)/след шерш./праймер

C-176 T3

КРОСIВКИ

авокадо 45(1.4)/след шерш./праймер

беж.45(1.4)/след шерш./праймер

NEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 4

NEW КОЛIР 3 бел.45(1.4)/след шерш./праймер NEW КОЛIР 2
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

12

РОЗМIР 36-41ASTRA-34 EVA
черн.45 (1.4)/след шерш./праймер

ASTRA Y3

ЧЕРЕВИКИ

авокадо 45(1.4)/след шерш./праймер

беж.45 (1.4)/след шерш./праймер

NEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 4

NEW КОЛIР 2 бел.45(1.4)/след шерш./праймер NEW КОЛIР 3
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

14

РОЗМIР 36-41ASTRA-35 TR
черн.№3/бок прит.ворс

ASTRA Y3

ЧЕРЕВИКИ

хаки №3

латте №2

NEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 3

NEW КОЛIР 2
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

ЧЕЛСИ

16

РОЗМIР 36-41ASTRA-36 TR
черн.№3/бок прит.ворс

ASTRA Y3

ЧЕРЕВИКИ

хаки №3

латте №2

NEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 4

NEW КОЛIР 3

ЧЕЛСI
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

18

РОЗМIР 36-41ASTRA-38 TR
черн.№3/бок прит.ворс

ASTRA Y3

ЧЕРЕВИКИ

хаки №3

латте №2

NEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 3

NEW КОЛIР 2
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

20

РОЗМIР 36-41ASTRA-41 EVA
черн.45 (1.4)/след шерш./праймер

ASTRA Y3

ЧЕРЕВИКИ

беж.45 (1.4)/след шерш./праймерNEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 2
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

22

РОЗМIР 36-41ASTRA-42 TR
черн.№3/бок прит.ворс

ASTRA Y3

ЧЕРЕВИКИ

хаки №3

латте №2

NEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 3

NEW КОЛIР 2
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

ЧЕЛСИ

24

РОЗМIР 36-41С-271 M PU
черн.паста/р.АСR-14 черн./кр.черн.мат 
Silk №2/рант некраш.

ASTRA Y3

ЧЕРЕВИКИ

беж.паста/кр.латте №4/р.АСR-14 беж./
кр.прозр.мат Silk №2/рант некраш.NEW КОЛIР 2 NEW КОЛIР 1

ЧЕЛСI
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

26

РОЗМIР 36-42NARGO-5 TR
черн.№3

MARGO Y

ЧЕРЕВИКИ

NEW КОЛIР 1

ЧОБОТИ
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK



ВАРIАНТИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

КОЛОДКА

28

РОЗМIР 36-41C-417 M PU
черн.паста/кр.черн.мат Silk №2

MEGAN Y

ЧЕРЕВИКИ

беж.паста/кр.латте №4/кр.прозр.мат Silk №2NEW КОЛIР 1 NEW КОЛIР 2
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СКАНУЙ

ДИВИСЬ
TRENDBOOK
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ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІДОШВИ З ТЕРМОЕЛАСТОПЛАСТІВ (TR)

 При обробці формованих підошв з термопластичної гуми (ТЕП) вз'єрошування клейової 

кромки, як правило, не потрібно. Поверхня підошви, що підлягає склеюванню, обробляють 

галогеновим розчином. Галоген наносять пензлем із стриженим ворсом. При цьому слід бути 

особливо уважним у дозуванні цього хлоровмісного продукту, не допускати переливу на ма-

теріал підошви та застоювання надлишків у порожнинах та западинах внутрішнього профілю 

підошви. За наявності в тілі підошви порожнин, що полегшують її вагу, підошву, після нане-

сення галогену, слід витримувати ходовою поверхнею вгору, щоб уникнути розтріскування 

та подальшого руйнування матеріалу. Час витримки підошви до нанесення клею щонайменше 

40-60 хвилин.

 Деякі важливі правила застосування галогенового розчину:
 - галоген не можна зберігати на світлі;

 - галоген не можна наливати у металевий посуд;

 - пензлики для нанесення не повинні бути в металевій оправі;

 - залишки розчину, після використання, не можна повертати в тару зберігання, тільки в брухт;

 - час використання відкритого робочого обсягу рідини трохи більше 8 годин, далі його вла-

стивості буде втрачено.

 Для склеювання матеріалу ТЕП необхідно використати класичний поліуретановий клей. При 

активації клейової плівки та наступних монтажних зусиллях на підошвах з ТЕП, в яких застосо-

вуються ранти, вставки та інші деталі дуже малих перетинів, існують високі ризики деформації 

елементів малого перетину, їх зміщення, короблення та/або відставання. Можливе розкриття 

замкового кріплення закінчень ранту через значне перегрівання тіла підошви. Щоб уникнути 

проблем подібного роду, слід обмежити процес нагрівання підошви. Разом з тим, для повно-

цінного спрацьовування клею активація клейового шару повинна бути виконана повноцінно. У 

цих випадках ми рекомендуємо застосовувати клей із низьким порогом температури активації 

(низькотемпературні поліуретанові клеї).

 У таких продуктах рівень активації клейової плівки стартує від 45-50°С. Обтискні та вста-

новлюючі операції на розігрітій підошві, що проводяться ручним способом, виконуються аку-

ратно, без тиску на рант і дрібні деталі рельєфу робочим інструментом. Обтискання близьких 

до ранту ділянок матеріалу «по гарячому» проводять з урахуванням можливого зміщення або 

відшарування ранту.

 Окремо хотілося б зупинитися на експлуатаційних обмеженнях підошв із ТЕПу. Варто не-

впинно нагадувати кінцевому Клієнту про деякі неприпустимі дії в експлуатації готового взуття. 

Зокрема, неприпустимо розміщення взуття (підошви) поблизу діючих обігрівальних пристроїв 

з подальшою його експлуатацією. У таких випадках можлива (а іноді й неминуча) термічна де-

формація та й розшарування матеріалу підошви.

ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІДОШВИ З ПОЛЕГШЕНОЇ TR

 Важливим моментом при роботі зі спіненими ТЕП є розуміння його пористої, «повітряної» 

структури та адекватного реагування на цей фактор!

 1. Обов'язкове очищення клейової кромки та її галогенування.

 2. Пауза витримується від 40 хвилин до 60 хвилин для вивітрювання галогену в залежності

TR

РЕКОМЕНДАЦІЇ



31

PU, BLOCK STIROL

ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІДОШВ З ПОЛІУРЕТАНУ (PU)

 Відповідно до класичних норм підготовки підошви з поліуретану до приклеювання, клейка 

поверхня матеріалу повинна бути вз'єрошеною. Пил та вільні залишки матеріалу видуваються.

 Клейова поверхня підошв промивається спеціалізованими очищувачами або розчинником.

 Після 15 хвилин витримки на матеріал підошви наносять поліуретановий клей. Для поліпшен-

ня якості адгезії, на шершованій поверхні ПУ, можливе нанесення клею в 2 шари (як шар грун-

товки рекомендується застосовувати поліуретановий клей 12-14% концентрації або готовий 

ROSER 760).

ПРИКЛЕЙКА БЛОЧНИХ ПІДОШВ І СТИРОЛЬНОЇ ГУМИ

     Підошви зі шкірволону та зносостійких синтетичних гумових композицій (типу стирол) - по-

передньо, до нанесення клею роблять видалення пилу та очищення поверхні від забруднень, 

при необхідності вз’єрошують затяжну поличку. Приклеювання здійснюють за допомогою 

поліуретанового клею. Можливо, потрібно дворазове нанесення клею (як грунтовка рекомен-

дується використовувати основний клей 12-14% концентрації або ROSER 760). При активації 

клейової плівки, на підошвах з рантом, контролюється рівень розігріву!

     При знежиренні підошви, укомплектованої рантом із шкірволону, слід мінімізувати контакти 

розчинників з рантом.

   Шкірволоновий рант (особливо малих перерізів) схильний до пересихання і подальшого 

розтріскування при тривалих контактах з агресивним середовищем. Вибір клейових компо-

нентів розумно проводити з урахуванням поставлених на виробництві завдань. У нинішніх умо-

вах ринок пропонує достатній вибір клеїв і супутніх реагентів, які мають найширші можливості. 

У будь-якому випадку варто уважно вивчити технічні карти на обраний клей і дотримуватися 

вимог до режиму застосування конкретного клею.

 від його типу.

 3. Нанесення спеціалізованого поліуретанового ґрунту (наприклад ROSER 760) для ущіль-

нення поверхневої структури клейової поверхні.

 4. Витримка 15-20 хвилин для підсихання шару грунтовки.

 5. Нанесення основного поліуретанового клею /типу "десмакол"/.

 6. Витримка 15-20 хвилин на висихання основного клею.

 7. Активація клейової плівки згідно з вимогами технічної карти для клею*.

 • Процес активації клейової плівки, позиціонування та встановлення підошви на заготівлю 

верху взуття, слід вести з підвищеною увагою. Завдання - не допустити перегріву матеріалу 

підошви щоб зберегти цілісність та форму підошви.

 • Рекомендуємо скористатися для клейових операцій низькотемпературними модифікація-

ми поліуретанових клеїв.

 Температура активації клейової плівки такого клею знаходиться у межах 45-55°С, що дасть 

вам істотну перевагу в можливостях. Консультації щодо наявності такого клею запитуйте у по-

стачальників хімії.
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ПРИКЛЕЮВАННЯ МІКРОПОРИСТОЇ ГУМИ ТА EVA

     Якщо підошва виконана з мікропористої гуми або ЕВА, то для її якісного приклеювання важ-

ливе обов'язкове виконання низки умов.

ДОКЛЕЙОВА ПІДГОТОВКА

     1. Клейова поверхня підошви перед нанесенням клею повинна бути грубо відшершована (або 

вз'єрошена) з ретельним видаленням пилу*.

    * Як правило, всі підошви такого типу, які виробляє наше підприємство, поставляються Клієн-

там вже з шорсткою поверхнею.

    2. Клейова поверхня підошви повинна бути ретельно очищена від сторонніх та жирових за-

бруднень спеціалізованим агентом або якісним розчинником, якщо є причини для такого очи-

щення**.

   ** такими реагентами можуть бути:

    - Diluente 45 (ROSER sr.l), 

    - CLEANER G 425 (INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SpAus), 

    - Solvente ST/184 (Fratelli Zucchini),

    - очищений етилацетат.

ПРИКЛЕЮВАННЯ

    1. Обов'язковою умовою якісного склеювання підошви з мікропори та ЕВА зі шкіряною за-

готівлею верху взуття (якщо основний клей процесу поліуретановий) є застосування ґрунтів - 

клейових компонентів поліхлоропренової групи, або спеціалізованих праймерів.    

    Ми можемо рекомендувати такі марки:

    - EVA Primer PE 14. Виробник — Sperry Wiktor srl Дуже якісний продукт з гарною розтікаючою 

та проникною здатністю.

    - Primer PEV 240. Виробник — ROSER ADESIVI srl Дуже якісний продукт з гарною розтікаючою 

та проникною здатністю.

    - PRIMER S 411. Виробник — INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SpA us (Італія).

    - 682/LL. Виробник - ROSER ADESIVI srl Це дуже якісний ґрунт. Найпрозоріший з усіх відомих 

поліхлорпренових продуктів.

    2. Вибір марки та виробника основного поліуретанового клею правильно проводити з ура-

хуванням властивостей матеріалу ЕВА та оснащеності клейової ділянки! Дуже важливо не пе-

регрівати підошву! Слід користуватися клеєм з низьким порогом активації клейової плівки (45-

50°С)!

 3. Після рівномірного нанесення клею деталі витримуються 15-20 хвилин для підсихання 

клейової плівки.

    4. Клейова плівка повинна бути активована або в:

    - прохідному тунелі з регульованими параметрами подачі деталей та теплового потоку;

   - в активаторі типу «Флеш», який забезпечує потужний, короткочасний та контрольований 

тепловий потік;

    - використання для активації ЕВА простих класичних печей зі спіралями розжарювання неба-

жано, зважаючи на складність управління тепловим потоком!

    5. Позиціонування та поєднання підошви та заготовки проводиться швидко та чітко, щоб ак-

тивована плівка клею не встигла охолонути по всій площині нанесення.

    6. Притиск підошви обмежують часом близько 7 (семи) секунд при тиску пресування - 2,5...3,0 

атмосфер.

EVA
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УВАГА!

Звертаємо особливу увагу Замовників на ризики,  пов'язані  з  використанням «десма-

колів» для приклеювання підошви із  мікропористих гум.  Спрощений підхід до клейового 

процесу такого рівня може призвести до серйозних наслідків у поведінці  підошви під час 

експлуатаці ї  взуття.

Ми рекомендуємо проводити тестові  склеювання наявними компонентами з подальшим 

відкладеним контролем якості .

УТОЧНЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ПРИКЛЕЮВАННЯ ФОРМОВАНИХ ПІДОШВ З EVA

Ми виходимо від наступного прийнятого нами умови поставки формованих підошв з ЕВА 

— поверхня внутрішнього сліду підошви заздалегідь прошершована і  оброблена спеціалі-

зованим праймером для матеріалу.

Використання для активаці ї  ЕВА простих класичних печей з і  спіралями розжарювання 

небажано через складність керування тепловим потоком!

РЕКОМЕНДАЦІЇ  З ПОДАЛЬШОГО 
ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ:

- застосовувати основний поліуретановий клей з низьким порогом активаці ї  клейової 

плівки ~ + 45. .50°С.

Марки клею ми вкажемо наприкінці  документа.

-  наносити клей на клейову поверхню підошви рівномірним достатнім шаром;

- витримати підошву після нанесення клею 15-20 хвилин для випаровування розчин-

ників з  клейової  плівки;

- провести активацію клейової  плівки на підошві  та заготівлі  одним з трьох описаних 

вище способів;

-  акуратно та швидко провести суміщення підошви та взуттєвої  заготівлі  в ідповідно до 

вимог галузевих норм**;

- встановити з ібрану пару взуття до пресу і  провести пресування відповідно до вказа-

них режимів.

УВАГА! ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ:

Рівень теплового потоку (температури),  який впливає на підошву в активаторі ,  може 

змінюватись в залежності  в ід обсягу (площі)  підошви та часу активаці ї .

Час впливу теплового потоку може змінюватися в залежності  в ід об'єму (площі,  тов-

щини) підошви (наприклад для масивних чоловічих підошв знадобиться більше часу,  а для 

витончених,  тонких жіночих буде достатньо меншого часу) .

Слід ясно розуміти і  приймати важливість нормальних кліматичних умов у виробничому 

приміщенні  (20-23°С і  65% відносної  вологості ) ,  тому що при значному коливанні  цих па-

раметрів доведеться робити серйозні  зміни в налаштуванні  обладнання та в технологічний 

процес!

Величина тиску та час пресування встановленої  підошви в пресі ,  які  ми вказали вище, є 

рекомендованими значеннями і  повинні  регулюватися в залежності  в ід:
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    -  товщини тіла підошви;

    -  твердості  матеріалу підошви;

    -  ступеня зносу (стану)  пресу;

    -  інших факторів,  що впливають.

    Марки поліуретанового клею, що рекомендуються для встановлюючих операцій на пі-

дошві  з  EVA:

    -  POLIGRIP M 327.  Виробник Industr ie Chimiche Forestal i  SpA ( Італія) .

    -  ROSER 517/AT.  Виробник ROSER ADESIVI  sr l  ( Італія) .

РОБОТА ПРИ СБОРЦІ ВЗУТТЯ З EVA

     Природа освіти та технологі ї  виробництва мікропористої  гуми (мікропори) та ЕВА наши-

ми постачальниками допускають коливання низки геометричних параметрів у заготовках 

однакового розміру та артикулу.  Це пов'язано з неконтрольованим процесом затвердіння 

матеріалу підошви.  Для мінімізаці ї  негативних впливів на Ваш виробничий процес,  фахівці 

нашого підприємства ведуть попарне пакування підошви з мікропористої  гуми та ЕВА.  Тим 

самим ми прагнемо виключити різницю між суміжними напівпарами.

    Ми відповідально заявляємо, що будь-яка обрана Вами окрема пара підошви з пакуваль-

ної  тари (упаковка попарно відповідатиме нормативним вимогам для виробництва взут-

тя) .  Найчастіше відбуваються ситуаці ї ,  коли виробник взуття розпаровує сформовані  нами 

пари підошв і  проводить клейовий процес правих і  л івих напівпар окремо або хаотично.

    НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ДОТРИМУВАТИСЯ У ВАШОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРО-

ЦЕСІ ТОЇ ПАРНОСТІ ПІДОШВИ, ЯКА ЗАКЛАДЕНА НАШИМИ ПАКУВАЛЬНИКАМИ ЗАЗДАЛЕ-

ГІТЬ, РОЗКРИВАТИ УПАКОВКУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ПРИКЛЕЮВАННЯМ КОНКРЕТНОЇ 

ПАРИ.

    У разі  порушення Вашими фахівцями певної  парності  підошв, Ви можете з іткнутися з 

певними коливаннями у величинах однакових деталей.

    Приклади:
    -  можуть відрізнятися товщини підошви в частині  п'яти або в каблучній частині;

    -  в ідрізнятися довжина підборів або довжина протектора в пучковій частині;

    -  можуть бути видно невеликі  в ідмінності  у розмірах деталей рельєфу сліду лівої  та пра-

вої  напівпар;

   -  і  непорозуміння можливі ,  якщо підошви одного розміру будуть перемішані  на поши-

вальних потоках Вашого підприємства та приклеєні  до заготовок хаотично. 

   У разі  порушення Вами парності  конкретних підошв, визначених пакувальниками По-

стачальника,  ми не можемо нести відповідальність за в ідмінності  у параметрах подібних 

розмірів підошви.  Претензі ї  такого характеру будуть розглядатися лише за фактом відмін-

ностей у парах,  маркованих однаковим кодом і  без слідів клейової  підготовки та прикле-

ювання.

    Дякуємо за розуміння!
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ПО КРІПЛЕННЮ КАБЛУКІВ З ПЛАСТИКА

 Ми, як виробник комплектуючих і деталей низу взуття, цим документом визначаємо своє 

бачення основних правил при установці і кріпленню пластмасових каблуків Замовниками.

 Наша думка щодо цієї частини операцій по збірці взуття базується на:

- основі аналізу різних методик кріплення каблука;

- основі матеріалознавства і властивостей пластмас;

- інженерному підході у вирішенні конструкторських і монтажних завдань;

- вивчення спеціальної профільної літератури.

 Отже, ми наводимо основні  тези (попередні  формувальні  операці ї  і  операці ї  позиціону-

вання і  центрування не розглядаються) .

 Каблуки повинні  бути щільно притиснуті  до п’яткової  частини підошви і  обов’язково 

склеєні  з  нею. Між підошвою і  каблуком не повинно бути зазорів.

 Каблуки можна прикріплювати навінтованними цвяхами і  шурупами, але ефективніше 

застосовувати комбіновану схему (центральний шуруп з цвяхами по контуру каблука) . 

Цвяхи забиваються з  нахилом всередину каблука,  щоб їх  в істря не виходили на бічну по-

верхню каблука.

 Відстань від краю устілки до точки установки цвяха 7-10 мм. Мінімальна товщина стінки 

ляпісу наших каблуків -  7 мм, але частіше більш 10 мм. Тобто, ї ї  (стінок ляпісу)  несуча здат-

ність достатня для надійного утримання навінтованних цвяхів і/або центрального шурупа. 

Тим не менш, ми настійно рекомендуємо застосовувати металевий подпяточнік (Каблуко-

ву пластину,  напр.  ПК-86,  ПК-87) . 

 Перед загвинчуванням центрального шурупа обов’язковим є попереднє свердління т іла 

каблука.  Діаметр свердла повинен бути дорівнює внутрішньому діаметру різьби шурупа 

(наружний діаметр шурупа мінус висота двох витків) .  Попереднє свердління забезпечить 

повноцінне загвинчування (без руйнування стінок матеріалу)  і  максимальний опір витягу-

ванню. При попередньому свердлінні  і  закручуванні  центрального шурупа,  дуже важливо 

витримувати співвісну спрямованість шурупа по відношенню до осі  каблука!

 При кріпленні  каблука не допускається напрямок осі  центрального шурупа в сторону 

зовнішньої  стінки каблука.  В такому випадку внутрішнє напруження,  створюване шуру-

пом (особливо без попереднього свердління) ,  направлено до прилеглої  поверхні  каблу-

ка і  сприяє розтріскуванню пластику.  Рекомендуємо використовувати (як центральних) 

спеціалізовані  шурупи для деревини та пластику.  Їх  конструктивні  характеристики (висота 

і  кути заточування витків,  ставлення кроку до внутрішнього діаметру різьби та ін. )  Гаран-

тують найкращі показники подальшої експлуатаці ї  всього вузла.

 Мінімальний діаметр шурупа,  рекомендований до установки - 4,5 мм. Довжина - в за-

лежності  в ід конструкці ї  каблука.  Довжина центрального шурупа,  в  будь-якому випадку, 

повинна забезпечити з запасом повне проходження тілом шурупа стінки ляпісу!  У разі  ви-

користання електричних шуруповертів,  дуже бажано застосовувати пристрої  з  захистом 

від проворота.  В іншому випадку,  доведеться покладатися на майстерність шевця,  щоб 

уникнути руйнування матеріалу навколо стінок шурупа.  У разі  багаторазового провороту 

шурупа на місці ,  втрачається весь логічний зміст його використання!

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Всі  збіги зображень,  моделей взуття з  продукцією зареєстрованих торгових марок є ви-

падковими і  не є рекламою у розумінні  Закону України "Про рекламу",  статті  33 Господар-

ського кодексу України та Закону України "Про захист від недобросовісної  конкуренці ї ", 

використані  без мети змішування з  діяльністю інших суб'єктів господарювання та є до-

стовірними для клієнтів виключно з метою інформування та ознайомлення з продукцією.

 Точка установки центрального шурупа повинна позиціонуватися приблизно в центрі ляпі-

су. Ця позиція (в разі використання нашої устілки) збігається з закінченням U-образного паза 

п’яткової частини супінатора. Крім того, товщина стінки ляпісу наших каблуків в цьому місці 

- максимальна. 

 У разі встановлення більш ніж одного шурупа, слід віддавати собі звіт, що матеріал каблука 

навколо тіла шурупа піддається деформаційних навантажень. Отже, для збереження його несу-

чої здатності, відстань між центрами сусідніх шурупів повинна перевищувати мінімум три діа-

метра шурупа. У разі використання машинного методу кріплення каблука необхідно зважено 

підходити до вибору кріпильної фурнітури (цвяхи, скоби і т.п.) і регулювань машини. 

Особливо слід звернути увагу при роботі з прозорими підборами, з огляду на високу щіль-

ність і конструкційну жорсткість полікарбонату можливо розколювання вироби як реакцію на 

ударне і розпірне навантаження на матеріал. В цьому випадку потрібно або змінити умови 

забивання (діаметр цвяха, температуру каблука, параметри машини), або перейти на ручний 

метод кріплення.

Крім усього іншого, варто враховувати і умови навколишнього середовища у виробничому 

приміщенні. Зниження температури навколишнього середовища в цеху нижче + 10°С значно 

впливає на зниження ударної міцності всіх пластиків.
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УСТІЛКИ




