
Kožená rukavica, s polovičnou vložkou, 0,8-0,9 mm kozia koža najvyššej kvality s plnou gramážou,
polyester, polypropylén, bambus, vlna, Cat. II, farba s vysokou viditeľnosťou, chrbát odoláva vetru a
je nepremokavá, koža odpudzujúca vodu, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

Veľmi odolné
Zvlášť pohodlné
Dobrá citlivosť končekov prstov
Vynikajúco padnúce
Pružné
Teplé
Vysoký stupeň ochrany

FUNKCIE

Spevnené prsty a palec
Dlane odpudzujú vodu
Chrbát odoláva vetru a je nepremokavá

VŠESTRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE
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Zistiť viac

2023-04-01 Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri

jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a

aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

ejendals.com



CHRÁNI PRED RIZIKOM
odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné
zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s navlhčenými
materiálmi

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
veterné prostredia, celoročné použitie, vlhké prostredia,
náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
obsluha strojov, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo,
inštalačné práce, inštalácia systémov hvac, dláždenie,
stavba, príprava pôdy, doprava, riadenie strojov, práca na
letisku, práca v drevárskom priemysle, lesníctvo,
poľnohospodárska práca, záhradníctvo, opravárenstvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika, servis,
maloobchodný predaj

TYP PRÁCE
Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL STRANY DLANE Kozia koža najvyššej kvality s
plnou gramážou
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Polyester, Polypropylén
PODŠÍVKA S polovičnou vložkou
MATERIÁL PODŠÍVKY Bambus, Vlna
OBRATNOSŤ 5
FARBA Zelená
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Viskózne
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža,
Polyester, Prírodný latex

SÚLAD
Cat. II TP TC 019:2011

Informácie/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

FUNKCIE
Odoláva vetru Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

9 290-9 7392626060371

10 290-10 7392626060388

11 290-11 7392626060395

12 290-12 7392626060401
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