
TIG odinių suvirintojų pirštinių pramonės etalonas. Puikus komfortas ir lankstumas dėl aukščiausios
kokybės ožkos odos su natūralia valktimi, 0,7 mm storio, be pamušalo papildomam jautrumui liesti ir
tikslumui. Ilgas rankogalis suteikia papildomą apsaugą nuo išlydyto metalo tiškalų. Elastingas riešas
geresniam prigludimui. KEVLAR  siūlės papildomam patvarumui.EN 388:2016, 2111X EN 407:2004,
412X4X

®

SAVYBĖS

Aukšto lygio apsauga
Tvirtos
Puikiai priglunda
Ypač didelis pirštų galiukų

jautrumas
Ypač lanksčios

YPATYBĖS

KEVLAR  siūlės®

4
Atsparumas karščiui iki 100 °C
Sutvirtintas smilius
Karščiui atsparūs siūlai

NUO KARŠČIO APSAUGANČIOS PIRŠTINĖS, SUVIRINTOJŲ PIRŠTINĖS
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APSAUGO NUO
nudegimų, sužalojimų nuo karščio, nubrozdinimų, pūslių,
jdrėskimų, jbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
nešioti visus metus, šilta aplinka, purvina aplinka,
atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
surinkimas, inžinerija, miško darbai, liejimas,
sodininkystė, stiklo pramonės darbai, darbas su karščiu,
įrengimo darbai, jūrinis darbas, metalo darbai, kasyba,
popieriaus pramonės darbai, remonto darbai, virinimas,
medienos pramonės darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
žemės ūkis, kasyba, nafta, dujos, naftos chemija,
medienos masė ir popierius, gumos ir plastiko pramonė,
stiklas, plytos, betonas, metalų gamyba, mašinos ir
įranga, mro, automobilių pramonė, transportas, statyba ir
konstrukcijos, logistika, įranga, aptarnavimas, mažmeninė

prekyba

DARBO TIPAS
Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Nuo karščio apsaugančios pirštinės, Suvirintojų
pirštinės
KATEGORIJA Cat. III
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Aukščiausios kokybės ožkos
oda su natūralia valktimi
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Aukščiausios kokybės ožkos oda
su natūralia valktimi
PAMUŠALAS Be pamušalo
ILGIS 310-350 mm
SPALVA Balta, Geltona
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 12/60
PAKUOČIŲ TIPAI Siūtos
UŽSEGIMO BŪDAS 180° elastinė juostelė
RANKOGALIŲ STILIUS Apsauginis rankogalis
RANKOGALIO MEDŽIAGA Oda
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Oda, Elastinė

juostelė

ATITIKTIS

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

EN 407
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

EN 1149-2
R:2.55x10⁵Ω

B tipas

DYDIS ART. NR. 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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