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BATA XSTATIC ORTHO LAYER
(SECOND GENERATION)

De Bata Xstatic Ortho Layer wordt geleverd als compleet pakket met ESD freesblokken,  
ESD plaatmaterialen of ESD prefab zolen in diverse shore waarden.

Voor het polsteren van de steunzool of plaatsen van zachte voorvoet steunen zijn er  
diverse Xstatic ESD elementen beschikbaar.

Het verlijmen van de Bata Xstatic Ortho Layer dient gedaan te worden met Reniol AL ESD lijm. 

Frees uw steunzool uit de gecertificeerde ESD Xstatic freesblokken.  
Teken de zool af met de Bata aftekenpatronen op de juiste afstand om de vrije teenhoogte onder de 
veiligheidsneus te waarborgen.

Knip uw steunzool af met een schaar en 
schuur de steunzool distaal naar 0mm. 

Plaats indien gewenst zachte polster 
elementen van de Xstatic producten range 
op uw steunzool. Let op: verlijm deze met de 
daarvoor geschikte Reniol AL ESD lijm.

Verlijm de steunzool en de Bata Xstatics 
Ortho Layer met Reniol AL lijm. De Xstatics 
bekleding komt in 2 maten (130x300 en 
130x360) en zijn per stuk te bestellen in de 
webshop van PLHW. Verwarm de Bata Ortho 
Layer in de oven of met een fohn voordat u 
deze op de steunzool plaatst.

Knip de steunzool af op de juiste maat en omtrek voor een goede pasvorm in de schoen. 
Gebruik hiervoor de aftekenpatronen van Bata.

Voor een nette afwerking kunt u de zool netjes rondom schuren met een fijne schuurband.

De steunzolen van Bata dient u te registreren 
in de gratis software applicatie lab.plhw.nl. 

Noteer het dossiernummer én het 
ordernummer met watervaste stift op de 
onderkant van het product.

Let op: de Bata Xstatic Ortho Layer wordt geleverd met ESD freesblokken. De freesblokken 
zijn voorzien van een numerieke code en een QR code. U kunt eenvoudig registreren door de 
QR code op het freesblok te scannen of u kunt handmatig de numerieke code invoeren.
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