
Priemyselné referenčné zváracie kožené rukavice TIG. Vynikajúci komfort a flexibilita vďaka
špičkovej kvalite, kozinke tenkej 0,7 mm, bez vložky, pre mimoriadnu hmatateľnosť a presnosť. Dlhá
manžeta poskytuje dodatočnú ochranu proti postriekaniu roztaveným kovom. Elastické zápästie,
aby lepšie padla. Švy z materiálu KEVLAR  pre mimoriadnu odolnosť. EN 388:2016, 2111X EN
407:2004, 412X4X

®

VLASTNOSTI

Vysoký stupeň ochrany
Odolné
Vynikajúco padnúce
Extrémne citlivosť končekov prstov
Extra pružné

FUNKCIE

Švy obsahujú vlákno KEVLAR®

4
Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
Spevnený ukazovák
Zošívané vláknom odolným voči
teplotám

RUKAVICE S IZOLÁCIOU PROTI TEPLU, ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE

126A

Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
popáleniny, zranenia spôsobené teplom, odreniny,
pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia,
kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
celoročné použitie, teplé prostredia, nečisté prostredia,
náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
montáž, inžinierstvo, lesníctvo, zlieváreň, záhradníctvo,
práca v sklárskom priemysle, práca s horúcimi materiálmi,
inštalačné práce, práca na mori, práca s kovom, baníctvo,
práca v papierenskom priemysle, opravárenstvo, zváranie,
práca v drevárskom priemysle

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
poľnohospodárstvo, baníctvo, ropa, plyn, petrochemický
priemysel, celulóza a papier, guma a plast, sklo, tehly,
betón, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro,
automobilový priemysel, doprava, budovy a stavebníctvo,
logistika, hygienické zariadenia, servis, maloobchodný
predaj

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Zváračské rukavice
KATEGÓRIA Cat. III
MATERIÁL STRANY DLANE Kozia koža najvyššej kvality s
plnou gramážou
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Kozia koža najvyššej
kvality s plnou gramážou
PODŠÍVKA Nepodšité
DĹŽKA 310-350 mm
FARBA Biela, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/60
TYPY OBALOV Závit
SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle
DRUH MANŽETY Bezpečnostná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Koža
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža,
Prírodný latex

SÚLAD

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

EN 407
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

EN 1149-2
R:2.55x10⁵Ω

Typ B

VEĽKOSŤ Č. TOV. 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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