
Кожени ръкавици, индустриален еталон за TIG заваряване. Превъзходен комфорт и гъвкавост

благодарение на високото качество, лицева ярешка кожа, дебела 0,7 мм без подплата, за

повече чувствителност и прецизност. Дългият маншет осигурява допълнителна защита срещу

разтопени пръски. Еластична зона около китката за по-добро прилягане. Шевове от KEVLAR
за допълнителна издръжливост. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

®

СВОЙСТВА

Високо ниво на защита

Издръжливост

Отлично прилягане

Изключително добра

чувствителност на пръстите

Допълнителна гъвкавост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KEVLAR  нишка в шевовете за

устойчивост при кратко излагане на

топлинен източник до 427 °C (макс.
ограничение при работа) и по-
дълго излагане на топлинен

източник до 204 °C (постоянно

ограничение при работа)

®

Издръжливост при контакт с
топлина до 100 °C
Подсилен показалец

Топлоустойчиви шевни конци
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
изгаряния, нараняване от топлина, нараняване от

износване, мехури, ожулвания, одраскване,
разкъсвания, контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
целогодишна употреба, топла среда, мръсна среда,
тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
сглобяване, инженерна дейност, дърводобив,
леярство, градинарство, дейности, свързани със

стъкларската промишленост, високотемпературна

обработка, монтажна дейност, мореплаване и
морска дейност, металообработване, минна

индустрия, производство на хартия, ремонтни

дейности, заваряване, дейности, свързани с
дървопреработвателната промишленост

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
селско стопанство, минна индустрия, масло, газ,
петрохимикали, пулпа и хартия, гума и пластмаса,
стъкло, тухли, бетон, металообработка, машини и
оборудване, поддръжка и ремонт, автомобили,
транспорт, сгради и строителство, логистика,
помощна дейност, обслужване, търговия на дребно

ВИД РЪКАВИЦИ
Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици за защита от топлина, Ръкавици за

заваряване

КАТЕГОРИЯ Cat. III
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Висококачествена пълнозърнеста козя кожа

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА

Висококачествена пълнозърнеста козя кожа

ПОДПЛАТА Без подплата

ДЪЛЖИНА 310-350 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Бяло, Жълто

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/60
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Нишка

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 180°
ВИД МАНШЕТ Защитен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Кожа

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Кожа, Естествен латекс

СЪОТВЕТСТВИЕ

2777 0321
TP TC 019:2011 Информация/UIS EN 12477+A1

EN 407
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

EN 1149-2
R:2.55x10⁵Ω

Тип B

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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