
Odinės piršinės, su žieminiu pamušalu, 0,7 mm aukščiausios kokybės ožkos oda su natūralia valktimi,
spandeksas, avies vilna, Thinsulate  40 g, Cat. II, sutvirtintas smilius, ryškiaspalvės, jutikliniam
ekranui, atsparios vandeniui, atšvaitas, tinkamos įvairiems darbams
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SAVYBĖS

Puikiai priglunda
Lanksčios
Tvirtos
Puikus sukibimas
Ypač patogu avėti

YPATYBĖS

Sutvirtintas smilius
Ryškiaspalvės
Sutvirtinti pirštų galai
Tinka jutikliniams ekranams
Sutvirtintas nykštys
Specialaus dizaino nykštys
Atsparumas vandeniui
Atšvaitai
Specialaus dizaino detalės
Elastinis audinys
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APSAUGO NUO
pūslių, jdrėskimų, jbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su
purvu, išsausėjimo, suskeldėjimo, sąlyčio su drėgme,
sąlyčio su didele drėgme, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
tamsi aplinka, vėjuota aplinka, sausa aplinka, šaltoje
aplinkoje, drėgna aplinka, šlapia aplinka, riebaluota
aplinka, purvina aplinka, slidi aplinka, atšiaurioje
aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai,
įrengimo darbai, švok įrengimas, statyba, dirvos
paruošimas, betonavimo darbai, inžinerija, transportavimo
darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro
uoste, medienos pramonės darbai, miško darbai, žemės
ūkio darbai, sodininkystė, remonto darbai, popieriaus
pramonės darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
žemės ūkis, kasyba, medienos masė ir popierius, stiklas,
plytos, betonas, metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro,
automobilių pramonė, transportas, komunalinės
paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika, maitinimo
įstaigos, įranga, aptarnavimas, mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS
Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Pirštinės su šalčio izoliacija, Patvarios pirštinės
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Dynamic Strength
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Aukščiausios kokybės ožkos
oda su natūralia valktimi
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Spandeksas
PAMUŠALAS Su žieminiu pamušalu
PAMUŠALO MEDŽIAGA Thinsulate  40 g, Avies vilna
ILGIS 240-275 mm
VIKRUMAS 5
SPALVA Geltona, Juodos
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/36
PAKUOČIŲ TIPAI Pakabinimo etiketė su pakabinimo anga
UŽSEGIMO BŪDAS 180° elastinė juostelė
CLO INSULATION RATING 0,7 m²·K/W
VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliesteris
TARPINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Polietilenas
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretanas,
Poliesteris, Poliesteris

™

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

EN ISO 11640:2012 EN 511
111

FUNKCIJOS
Tinka jutikliniams
ekranams

Šiltas pamušalas Atsparus vandeniui

DYDIS ART. NR. EAN

7 7798-7 7340118347004

8 7798-8 7340118347097

9 7798-9 7340118347189

10 7798-10 7340118347271

11 7798-11 7340118347363

12 7798-12 7340118347455
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