
Šie ērtie cimdi ir viscaur izturīgi pret griešanu ar asiem instrumentiem (B līmenis). Cimdi no plānās,
šķeltās ādas ir īpaši mīksti un piemēroti visu veidu montāžas darbiem, kur vēlama augsta līmeņa
pirkstu veiklība. Karstumizturīgais diegs, rādītājpirksta aizsardzība un citi elementi veicina cimdu
īpašo izturību.

ĪPAŠĪBAS

Augsts aizsardzības līmenis
Ļoti izturīgi
Ļoti laba pirkstu galu jutība
Ļoti elastīgi
Nevainojami pieguļoši
Ļoti ērti
Lieliska saķere

IEZĪMES

Iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C
Rādītājpriksta aizsardzība
Vīļu aizsardzība
Atgrūž ūdeni un eļļu
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NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS
apdegumi, karstuma radītas traumas, griezumi,
nobrāzumi, tulznas, noberzumi, skrambas, plēstas brūces,
saskare ar netīrumiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI
vide, kurā iespējami sagriešanas riski, visu gadu, silta
vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS
mašīnu ekspluatēšana, būvniecība, galdniecība,
uzstādīšana, elektroinstalāciju ierīkošana, apkures,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu
uzstādīšana, darbs ar lokšņu metālu, inženierpakalpojumi,
transportēšana, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā,
metālrūpniecība, metināšana, karstā apstrāde,
kalnrūpniecība

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES
kalnrūpniecība, celuloze un papīrs, stikls, ķieģeļi, betons,
metāla ražošana, mehānismi un iekārtas, mro, autobūve,
transports, būvniecība, loģistika

DARBA VEIDS
Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Darba cimdi visiem gadījumiem, Pret griešanu ar
asiem priekšmetiem izturīgi cimdi, Cimdi ar aizsardzību
pret karstumu
KATEGORIJA Cat. II
PLAUKSTAS DAĻAS MATERIĀLS Šķelta āda
BIEZUMS 0,45-0,55 mm
ODERE Ar pilnu oderi
GARUMS 215-275 mm
VEIKLĪBA 5
KRĀSA Pelēka
PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/60
IEPAKOJUMA VEIDI Diegs
IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) Izturības
pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis
IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) TDM: 7.7
N
IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Paraaramīds
ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Āda, Dabīgais
latekss

ATBILSTĪBA
Cat. II TP TC 019:2011 Informācija/UIS

EN 407
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420
+A1

IEZĪMES
Izturīgs pret
griešanu ar asiem
priekšmetiem

Atgrūž ūdeni

IZMĒRS
ARTIKULA
NR

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
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