
Ez a kényelmes kesztyű egész felületén vágás elleni védelemmel van ellátva (B szint). A vékony,
hasított barkás bőr rendkívül puhává teszi a kesztyűt, és alkalmassá mindenféle összeszerelési
munkára, ahol nagy kézügyesség szükséges. Az olyan részletek, mint a hőálló varrócérna és a
megerősített mutatóujj hozzájárulnak ahhoz, hogy a kesztyű extra tartós legyen.

TULAJDONSÁGOK

Magas szintű védelem
Nagyon tartós
Jó ujjbegyérzékenység
Extra rugalmas
Tökéletes illeszkedés
Extra kényelmes
Kiváló fogást biztosít

JELLEMZŐK

100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
Megerősített mutatóujj
Megerősített varratok
Víz- és olajlepergető
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NAGYON PUHA KESZTYŰ VÁGÁS ELLENI VÉDELEMMEL
Tudjon meg többet
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A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL
égési sérülések, hő okozta sérülések, vágás okozta
sérülések, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok,
horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés
szennyeződéssel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET
környezetek vágási kockázattal, használat egész évben,
meleg környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos
környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
gépüzemeltetés, építési munkák, ácsmunkák, telepítési
munkák, elektromos telepítés, hvac (fűtés, szellőzés és
légkondicionálás) telepítése, fémlemezzel végzett munka,
gépészeti munkák, szállítmányozási munka, gépek
vezetése, raktári munka, fémmunka, hegesztés, forró
környezetben végzett munka, bányászat

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

MUNKA TÍPUSA
Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk, Vágásbiztos kesztyűk,
Hő elleni védőkesztyűk
KATEGÓRIA Cat. II
TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hasított barkás bőr
VASTAGSÁG 0,45-0,55 mm
BÉLÉS Teljesen bélelt
HOSSZ 215-275 mm
KEZELHETOSÉG 5
SZÍN Szürke
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60
CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Cérna
VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997)

Vágással szembeni ellenállás B szint
VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997)

TDM: 7.7 N
BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Para-
aramid
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr,
Természetes latex

MEGFELELŐSÉG
Cat. II TP TC 019:2011 Információ/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

JELLEMZŐK
Vágás elleni
védelem

Vízlepergető

MÉRET CIKKSZÁM EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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