
Deri eldiven, astarsız, 0,7-0,8 mm sırçalı keçi derisi, poliester, polipropilen, Cat. II, rüzgar ve su
geçirmez arka kısım, su itici deri, genel amaçlı işçilik için

Deri eldiven, astarsız,
0,7-0,8 mm sırçalı

keçi derisi, poliester,
polipropilen, Cat. II,

rüzgar ve su geçirmez
arka kısım, su itici
deri, genel amaçlı

işçilik için

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi
İyi parmak ucu hassasiyeti
Dayanıklı
Mükemmel uyum

ÖZELLİKLER

Su itici deri
Rüzgar ve su geçirmez arka kısım
Takviyeli parmak uçları

ÇOK YÖNLÜ IŞ ELDIVENLERI

294
Daha fazla bilgi

edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin
kesik, kirle temas, rutubetle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
rüzgarlı ortamlar, dış mekan, nemli ortamlar, kirli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat
işleri, hvac tesisatı, döşeme, inşaat, toprak hazırlama,
beton işleri, ulaştırma işleri, makine kullanımı, havalimanı

işleri, ahşap sektörü işleri, orman işleri, tarım işleri,
bahçecilik, onarım işleri, kağıt sektörü işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, facilities, retail, service

BIR TÜR IŞ
Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Çok yönlü iş eldivenleri
KATEGORI Cat. II
AVUÇ IÇI MALZEMESI Sırçalı keçi derisi
ÜST KISIM MALZEMESI Poliester, Polipropilen
ASTAR Astarsız
UZUNLUK 255-280 mm
EL BECERISI 4
RENK Siyah, Beyaz
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/60
AMBALAJ TÜRLERI Ürün bilgili kanca
KAPATMA YÖNTEMI Lastikli 180°
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Deri, Poliester, Doğal
lateks

UYGUNLUK
Cat. II TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

ÖZELLIKLER
Rüzgar geçirmez Su itici

ÖLÇÜ MADDE NO 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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