
Wzorzec branżowy dla rękawic skórzanych do spawania metodą TIG. Ogromny komfort i
elastyczność dzięki najwyższej jakości licowej skórze koziej o gr. 0,7 mm bez podszewki, co daje
większą czułość i precyzję. Długi mankiet zapewnia dodatkową ochronę przed rozpryskami
roztopionego metalu. Elastyczny nadgarstek daje lepsze dopasowanie. Szwy KEVLAR  zwiększają
trwałość. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

®

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoki poziom ochrony
Trwałe
Wyjątkowo dobra wrażliwość

dotykowa
Wyjątkowo elastyczne
Wyjątkowe dopasowanie

CECHY

Nić KEVLAR  w szwach odporna na
krótkoterminowe działanie ciepła o
temperaturze 427° C (maks. robocza
wartość graniczna) i długoterminowe
działanie ciepła o temperaturze 204° C
(stała robocza wartość graniczna)

®

Odporność na ciepło kontaktowe do
100°C
Wzmocnienie palca wskazującego
Termoodporne nici do szycia

OCHRONA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ, RĘKAWICE SPAWALNICZE

126A

Dowiedz się więcej

2022-10-29 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie
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ZAPOBIEGA RYZYKU
oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia,
pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt
z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
użytek całoroczny, środowiska ciepłe, brudne środowisko,
środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
montaż, inżynieria, leśnictwo, odlewnia, ogrodnictwo,
prace w przemyśle szklarskim, prace przy kontakcie z
gorącem, prace instalacyjne, marynarka, metalurgia,
górnictwo, prace w przemyśle papierniczym, prace
naprawcze, spawanie, prace w przemyśle drzewnym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

RODZAJE PRAC
Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice
spawalnicze
KATEGORIA Cat. III
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia
skóra licowa
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Najwyższej jakości
kozia skóra licowa
PODSZEWKA Bez podszewki
DŁUGOŚĆ 310-350 mm
KOLOR Biały, Żółty
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/60
RODZAJE OPAKOWAŃ Nić
SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 180°
RODZAJ MANKIETU Mankiet ochronny
MATERIAŁ MANKIETU Skóra
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra,
Lateks naturalny

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

2777 0321
TP TC 019:2011 Informacja/Instrukcja

użytkowania
EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Typ B

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

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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