
Ръкавици от кожа, без подплата, 0,7-0,8 mm пълнозърнеста козя кожа, полиестер,
полипропилен, Cat. II, ветро- и водоустойчива горна част, кожа с воден репелент, за обща

работа

Ръкавици от кожа,
без подплата, 0,7-0,8
mm пълнозърнеста

козя кожа,
полиестер,

полипропилен, Cat. II,
ветро- и

водоустойчива

горна част, кожа с
воден репелент, за

обща работа

СВОЙСТВА

Високо ниво на защита

Добра чувствителност на

пръстите

Издръжливост

Отлично прилягане

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кожа с воден репелент

Ветро- и водоустойчив гръб

Подсилени върхове на пръстите

УНИВЕРСАЛНИ РАБОТНИ РЪКАВИЦИ
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Научете повече
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Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се

различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си

правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без

предизвестие.
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от износване, мехури, ожулвания,
одраскване, разкъсвания, контакт със

замърсявания, контакт с изпарения

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
ветровита среда, на открито, влажна среда, мръсна

среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
експлоатация на машина, сгради и строителство,
дърводелство, монтажна дейност, овк инсталация,
полагане на настилки и облицовки, строителство,
обработка на почвата, работа по полагане на бетон,
транспортна дейност, управление на машини,
работа на летище, дейности, свързани с
дървопреработвателната промишленост,
дърводобив, земеделска работа, градинарство,
ремонтни дейности, производство на хартия

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
автомобили, транспорт, комунални услуги, сгради и
строителство, логистика, помощна дейност,
търговия на дребно, обслужване

ВИД РЪКАВИЦИ
Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Пълнозърнеста козя кожа

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА

Полиестер, Полипропилен

ПОДПЛАТА Без подплата

ДЪЛЖИНА 255-280 mm
СРЪЧНОСТ 4
ЦВЯТ Черно, Бяло

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/60
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Закачалка с висящ етикет

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 180°
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Кожа, Полиестер, Естествен латекс

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II TP TC 019:2011

Информация/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивост на

вятър

Воден репелент

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

8 294-8 7392626055223

9 294-9 7392626055230

10 294-10 7392626055247

11 294-11 7392626055254

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