
Rękawica ochronna zabezpieczająca przed substancjami chemicznymi, z ociepleniem zimowym, 0,5*
mm (*chem-layer) neopren, pomarszczona powłoka antypoślizgowa, Cat. III, odporność na ciepło
kontaktowe do 500°C, extra długie, wolne od lateksu, do prac ciężkich

Rękawica ochronna
zabezpieczająca

przed substancjami
chemicznymi, z

ociepleniem
zimowym, 0,5* mm

(*chem-layer)
neopren,

pomarszczona
powłoka

antypoślizgowa, Cat.
III, odporność na

ciepło kontaktowe do
500°C, extra długie,
wolne od lateksu, do

prac ciężkich

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoki poziom ochrony
Dobry chwyt
Ciepłe

CECHY

Extra długie
Wodoodporne
Ochrona przed substancjami
chemicznymi
Odporność na ciepło kontaktowe do
500°C
Wolne od ftalanów
Wolne od lateksu
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Dowiedz się więcej

2023-04-17 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.
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ZAPOBIEGA RYZYKU
oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, obrażenia
w wyniku działania substancji korozyjnych, przecięcia,
kontakt z substancjami chemicznymi, kontakt z parą,
kontakt z wilgocią, kontakt z olejem, kontakt z zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska z zagrożeniem chemicznym, środowiska z
zagrożeniem mikrobiologicznym, środowiska
niebezpieczne dla zdrowia, środowiska korozyjne,
środowiska zimne, środowiska ciepłe, środowiska
wilgotne, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
prace z zakresu technologii chemicznej, prace w przemyśle
chemicznym, metalurgia, górnictwo, prace w przemyśle
papierniczym, prace w przemyśle petrochemicznym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, metal fabrication

RODZAJE PRAC
Ciężkie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE
Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy kontaktować się z
Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice odporne na działanie substancji
chemicznych, Izolacja przed zimnem, Rękawice ochronne
zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed
wysoką temperaturą
KATEGORIA Cat. III
GRUBOŚĆ 0,5* mm (*chem-layer)
PODSZEWKA Z ociepleniem zimowym
DŁUGOŚĆ 450 mm
ZRECZNOSC

STRUKTURA UCHWYTU Pomarszczona powłoka
antypoślizgowa
OBRÓBKA ANTYBAKTERYJNA/BIOBÓJCZA Pirytonian
cynku (nr CAS 13463-41-7)
KOLOR Czarny
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/36
AKCEPTOWALNY POZIOM JAKOŚCI (AQL) 0.65
MATERIAŁ POWŁOKI Neopren
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom C
odporności na przecięcie
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Bawełna
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

Chloropren

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

0598 0120
TP TC 019:2011 Informacja/Instrukcja

użytkowania

EN ISO 374-
1:2016/Type B
KLPT

EN ISO 374-5:2016 EN 407:2004
34334X

EN 388:2016
3X22C

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

WŁAŚCIWOŚCI
Ochrona przed
przecięciem

Ciepła podszewka Wodoszczelne

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana
substancja
chemiczna

K L P T

Poziom
przenikania

6 2 6 6

Degradacja, % 8,8 15,5 8,8 1,0

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

EAN

10 494-10 7392626035577

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