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SAVYBĖS

Aukšto lygio apsauga
Didelis pirštų galiukų jautrumas
Tvirtos
Puikiai priglunda

YPATYBĖS

Hidrofobinė oda
Neperpučiamas ir vandeniui atsparus
viršus
Sutvirtinti pirštų galai
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APSAUGO NUO
nubrozdinimų, pūslių, jdrėskimų, jbrėžimų, plėštinių
žaizdų, sąlyčio su purvu, sąlyčio su didele drėgme

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
vėjuota aplinka, lauke, šlapia aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai,
įrengimo darbai, švok įrengimas, plytelių klojimas,
statyba, dirvos paruošimas, betonavimo darbai,
transportavimo darbai, mašinų vairavimas, darbas oro
uoste, medienos pramonės darbai, miško darbai, žemės
ūkio darbai, sodininkystė, remonto darbai, popieriaus
pramonės darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
automobilių pramonė, transportas, komunalinės
paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika, įranga,
mažmeninė prekyba, aptarnavimas

DARBO TIPAS
Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės
KATEGORIJA Cat. II
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Natūrali ožkos oda
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliesteris, Polipropilenas
PAMUŠALAS Be pamušalo
ILGIS 255-280 mm
VIKRUMAS 4
SPALVA Juodos, Balta
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/60
PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete
UŽSEGIMO BŪDAS 180° elastinė juostelė
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Oda, Poliesteris,
Elastinė juostelė

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

FUNKCIJOS
Neperpuč iamos Hidrofobinės

DYDIS ART. NR. 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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