
TIG kaynak deri eldiveni için endüstri kriteri. Yüksek kaliteli, sırçalı keçi derisi sayesinde üstün konfor
ve esneklik, ekstra dokunsallık, 0,7 mm incelik ve astarsız yapısı sayesinde hassasiyet ve doğruluk.
Uzun manşet, erimiş metal sıçramasına karşı ekstra koruma sağlar. Daha iyi oturması için elastik
bilek. Ekstra dayanıklılık için KEVLAR  dikişler. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X®

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi
Dayanıklı
Mükemmel uyum
Çok iyi parmak ucu hassasiyeti
Ekstra esnek

ÖZELLİKLER

Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa
(maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre
204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı)
dayanan KEVLAR  iplik®

100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
Takviyeli işaret parmağı

Isıya dayanıklı dikiş ipliği

126A
Daha fazla bilgi

edinin

2023-03-31 Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek

değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya

güncelleme hakkını saklı tutarız.

ejendals.com



ŞU RISKI ÖNLER
yanma yaralanmaları, ısı yaralanmaları, sıyrık
yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik,
kirle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
tüm yıl kullanım, sıcak ortamlar, kirli ortamlar, sert
ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
kurulum, mühendislik, orman işleri, döküm, bahçecilik, cam
sektörü işleri, sıcak işler, tesisat işleri, denizcilik işleri,
metal işleri, madencilik, kağıt sektörü işleri, onarım işleri,
kaynak, ahşap sektörü işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER
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

BIR TÜR IŞ
Hafif seviye

SPESİFİKASYON

TÜR ısı korumalı eldivenler, Kaynak eldivenleri
KATEGORI Cat. III
AVUÇ IÇI MALZEMESI Üstün kaliteli sırçalı keçi derisi
ÜST KISIM MALZEMESI Üstün kaliteli sırçalı keçi derisi
ASTAR Astarsız
UZUNLUK 310-350 mm
EL BECERISI 5
RENK Beyaz, Sarı
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 12/60
AMBALAJ TÜRLERI İplik
KAPATMA YÖNTEMI Lastikli 180°
MANŞET STILI Güvenlik manşeti
MANSET MALZEMESI Piel
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Deri, Doğal lateks

UYGUNLUK

2777 0321
TP TC 019:2011 Bilgiler/UIS 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

Tip B

ÖLÇÜ MADDE NO 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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