
Mănuşă din piele, 0,6-0,8 mm piele naturală de bovine, poliester, Cat. II, rezistă la o temperatură de
contact de până la 100°C, palmele respinge apa şi uleiurile, pentru lucrări de asamblare fină

PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie
Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Durabile
Extrem de flexibile
Confortabilă
Potrivire perfectă
Respirabilă
Priză foarte bună în medii uleioase

CARACTERISTICI

Rezistă la o temperatură de contact de
până la 100°C
Moale
Palma respinge apa şi uleiurile
Degete mari concepute special

6614

aflați mai multe

2023-03-31 Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de

valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza

informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

ejendals.com



PREVINE RISCUL DE
vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni,
contact cu murdăria, contact cu medii ude, contact cu ulei

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii alunecoase, medii uleioase şi unsuroase, medii
aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare, lucrări de construcţii, tâmplărie, lucrări de
instalare, construcţii, pregătirea terenului, inginerie,
lucrări de transport, conducerea maşinilor, lucrări la
depozite de mărfuri, lucrări la aeroport

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and
equipment, mro, automotive, transportation, building and
construction

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

TIP mănuși de asamblare , Mănuşi de protecţie la căldură
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PALMĂ Piele naturală de bovine
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Poliester
DEXERIATE 5
CULOARE Gri, Negru
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Fir
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Latex natural,
Poliester

CONFORMITATE
Cat. II TP TC 019:2011

Informaţii/UIS EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
3011X

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERISTICI
Respingere a apei

MĂRIME ART. NR. EAN

5 6614-5 7340118316079

6 6614-6 7340118315928

7 6614-7 7340118315942

8 6614-8 7340118315966

9 6614-9 7340118315980

10 6614-10 7340118315867

11 6614-11 7340118315881

12 6614-12 7340118315904
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