
Kožená rukavice, bez podšívky, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, polyester, polypropylen, Cat. II,
větruvzdorná a vodotěsná zadní část, kůže odpuzující vodu, pro všeobecné práce

Kožená rukavice, bez
podšívky, 0,7-0,8 mm

lícová kozinka,
polyester,

polypropylen, Cat. II,
větruvzdorná a

vodotěsná zadní část,
kůže odpuzující vodu,
pro všeobecné práce

VLASTNOSTI

Vysoká úroveň ochrany
Dobrá citlivost konečků prstů
Odolná
Dokonale padne

VLASTNOSTI

Kůže odpuzující vodu
Větruvzdorná a vodotěsná zadní část
Zesílené konečky prstů

RUKAVICE PRO VŠEOBECNÉ PRÁCE
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Zjistit více

2023-04-01 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo

aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s
nečistotou, kontakt s vlhkostí

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
větrné podmínky, venkovní prostory, vlhká prostředí,
znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
ovládání strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce,
instalační práce, instalace vzduchotechniky, kladení
krytin, konstrukční práce, příprava půdy, betonářské
práce, přepravní práce, řízení strojů, práce na letišti,
dřevařské práce, lesnické práce, zemědělské práce,
zahradnické práce, opravářské práce, práce v papírenském
průmyslu

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, facilities, retail, service

TYP PRÁCE
Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice pro všeobecné práce
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Polyester, Polypropylen
PODŠÍVKA Bez podšívky
DÉLKA 255-280 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 4
BARVA Černá, Bílá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Kůže, Polyester,
Přírodní latex

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

VLASTNOSTI
Větruvzdorná Vodoodpudivá

VELIKOST Č. VÝR EAN

8 294-8 7392626055223

9 294-9 7392626055230

10 294-10 7392626055247

11 294-11 7392626055254
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