MĂNUȘI DE ASAMBLARE

Mănuși de asamblare de
înaltă calitate, cu
aderență pentru aplicații
în medii uleioase.

®

TEGERA 880
aflați mai multe

Mănuși de asamblare de înaltă calitate, cu aderență pentru aplicații în medii uleioase. Acoperirea din PVC din
palmă oferă rezistență la uleiuri și grăsimi. Finisaj nisipos, pentru performanțe de prindere mai bune. Parte
din spate din nailon respirabil. Culorile gri închis și negru maschează murdăria și prelungesc durata de viață a
produsului.EN 388:2016, 3131X
PROPRIETĂŢI

CARACTERISTICI

Potrivire bună

Spate respirabil

Flexibile
Durabile

Palma rezistentă la uleiuri şi grăsimi

Confortabilă
Respirabilă
Priză bună
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Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fă r ă toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală
pentru produsele individuale. Ne rezervă m dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest
document fă r ă notificare prealabilă .
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®

TEGERA 880

PREVINE RISCUL DE

Cat. II

Cat. II

EAC

vătămări prin abraziune, zgârieturi, julituri, răni, contact cu
murdăria, contact cu medii ude, contact cu ulei şi grăsimi
Informaţii/UIS

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3131X

medii ude, medii umede, medii uleioase şi unsuroase, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare, lucrări de
construcţii, tâmplărie, lucrări de instalare, instalaţii electrice,
instalaţii hvac, învelire cu ţigle, construcţii, pregătirea terenului,
lucrări cu beton, inginerie, lucrări de transport, conducerea
maşinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
machinery and equipment, mro, automotive, transportation,
utilities, building and construction

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE
TIP mănuși de asamblare
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 15 gg, Nailon
LUNGIME 230-260 mm
DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos
CULOARE Negru, Gri
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

MĂR I M E

ART. NR.

EAN

IMPREGNARE Palme impregnate

6

880-6

7392626017870

MATERIAL DE IMPREGNARE PVC (Vinil)

7

880-7

7392626017887

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Nailon

8

880-8

7392626017894

SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Policlorură de vinil

9

880-9

7392626017900

10

880-10

7392626017917

11

880-11

7392626017924

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agăţare

STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată
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