
Ādas cimds, bez oderes, 0,7-0,8 mm kazāda ar dabisko faktūru, poliesters, polipropilēns, Cat. II, vēja
un ūdens necaurlaidīga aizmugure, āda, kas atgrūž ūdeni, dažādiem darbiem
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ĪPAŠĪBAS

Augsts aizsardzības līmenis
Laba pirkstu galu jutība
Izturīgi
Nevainojami pieguļoši

IEZĪMES

Āda, kas atgrūž ūdeni
Vēja un ūdens necaurlaidīga aizmugure
Pirkstu galu aizsardzība
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NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS
nobrāzumi, tulznas, noberzumi, skrambas, plēstas brūces,
saskare ar netīrumiem, saskare ar drēgnumu

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI
vējaina vide, ārā, mitra vide, netīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS
mašīnu ekspluatēšana, būvniecība, galdniecība,
uzstādīšana, apkures, ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana, flīzēšana,
būvniecība, grunts sagatavošana, betonēšana,
transportēšana, mašīnu vadīšana, darbs lidostā, darbs
mežrūpniecībā, darbs mežizstrādē, darbs
lauksaimniecībā, dārzniecība, remontēšana, darbs
papīrrūpniecības jomā

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES
autobūve, transports, komunālie pakalpojumi, būvniecība,
loģistika, telpas, mazumtirdzniecība, pakalpojumi

DARBA VEIDS
Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Darba cimdi visiem gadījumiem
KATEGORIJA Cat. II
PLAUKSTAS DAĻAS MATERIĀLS Kazāda ar dabisko
faktūru
ROKAS AUGŠDAĻAS MATERIĀLS Poliesters,
Polipropilēns
ODERE Bez oderes
GARUMS 255-280 mm
VEIKLĪBA 4
KRĀSA Melna, Balta
PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/60
IEPAKOJUMA VEIDI Āķis ar etiķeti
AIZVĒRŠANAS METODE Elastīga aizdare 180°
ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Āda, Poliesters,
Dabīgais latekss

ATBILSTĪBA
Cat. II TP TC 019:2011

Informācija/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

IEZĪMES
Vēja necaurlaidīgs Atgrūž ūdeni

IZMĒRS
ARTIKULA
NR

EAN

8 294-8 7392626055223

9 294-9 7392626055230

10 294-10 7392626055247

11 294-11 7392626055254
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