
Тънки, меки и дишащи, изключително леки текстилни ръкавици със страхотно прилягане и
чувствителност на пръстите. Изработени от 13 gg плетен найлон, без никакви шевове.
Устойчивост на срязване, ниво A. Намаляват риска от замърсяване, пръстови отпечатъци и
надраскване на чувствителни повърхности. Отлични за прецизно сглобяване и дейности по

инспекцията в суха среда.

Меки, леки, дишащи

ръкавици със

страхотно прилягане

и страхотна

чувствителност на

пръстите.

СВОЙСТВА

Невероятно удобни

Дишащи

Допълнителна гъвкавост

Изключително добра

чувствителност на пръстите

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Меки
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ТЪНКИ, УДОБНИ РЪКАВИЦИ ОТ НАЙЛОНОВ ТЕКСТИЛ
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от износване, мехури

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
суха среда, чиста среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
прецизно сглобяване, сглобяване, дейности по

инспекцията, експлоатация на машина, монтажна

дейност, овк инсталация, строителство, обработка

на почвата, инженерна дейност, транспортна

дейност, управление на машини, работа в склад,
дейности, свързани с електрониката, градинарство,
ремонтни дейности, спасителна дейност,
охранителна и полицейска дейност, производство

на хартия, почистване, хотелиерство и
ресторантьорство, предоставяне на грижи,
предоставяне на слуги, работа в магазин

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
автомобили, пулпа и хартия, машини и оборудване,
поддръжка и ремонт, транспорт

ВИД РЪКАВИЦИ

Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици за прецизни дейности, Текстилни

ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 13 gg, Найлон, Безшевни

ДЪЛЖИНА 200-220-260 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Бяло

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997)

Устойчивост на срязване, ниво A
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM:

2.6 N
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Найлон

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Информация/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XA

EN ISO 21420:2020

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

6 312-6 7392626035607

7 312-7 7392626035614

8 312-8 7392626035621

9 312-9 7392626035638

10 312-10 7392626035645

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