
Deri eldiven, kış mevsimine göre astarlı, 0,7 mm üstün kaliteli sırçalı keçi derisi, spandeks, koyun
postu, Thinsulate  40g, Cat. II, takviyeli işaret parmağı, yüksek görünürlükte renk, dokunmatik ekran,
su geçirmez, yansıtıcı, genel amaçlı işçilik için
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ÖZELLİKLER

Mükemmel uyum
Esnek
Dayanıklı
Harika kavrama
Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

Takviyeli işaret parmağı

Yüksek görünürlükte renk
Takviyeli parmak uçları
Dokunmatik ekrana uygun
Takviyeli baş parmak bölümü
Özel olarak tasarlanmış baş parmak
Su geçirmez
Yansıtıcı

Özel olarak tasarlanmış detaylar
Elastik
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ŞU RISKI ÖNLER
su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirle temas,
kuruma, çatlama, nemle temas, rutubetle temas, soğukla
temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
karanlık ortamlar, rüzgarlı ortamlar, kuru ortamlar, soğuk
ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli
ortamlar, kirli ortamlar, kaygan ortamlar, sert ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat
işleri, hvac tesisatı, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri,
mühendislik, ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo
işleri, havalimanı işleri, ahşap sektörü işleri, orman işleri,
tarım işleri, bahçecilik, onarım işleri, kağıt sektörü işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

BIR TÜR IŞ
Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Soğuk yalıtımlı eldivenler, Ağır hizmet eldivenleri
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Dynamic Strength
AVUÇ IÇI MALZEMESI Üstün kaliteli sırçalı keçi derisi
ÜST KISIM MALZEMESI Spandeks
ASTAR Kış mevsimine göre astarlı
ASTAR MALZEMESI Thinsulate  40g, Koyun postu
UZUNLUK 240-275 mm
EL BECERISI 5
RENK Sarı, Siyah
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/36
AMBALAJ TÜRLERI Euroslot yuvalı ürün bilgisi
KAPATMA YÖNTEMI Lastikli 180°
CLO INSULATION RATING 0,7 m²·K/W
İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliester
ORTA MALZEME SPESİFİKASYONU Polietilen
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliüretan, Poliester,
Poliester

™

UYGUNLUK
Cat. II TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 11640:2012 EN 511:2006
111

ÖZELLIKLER
Dokunmatik ekrana
uygun

Sıcak astar Su geçirmez

ÖLÇÜ MADDE NO 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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