
Precizní pracovní rukavice s jedinečným pocitem a maximální obratností pro práci v mastném a
mastném prostředí. Neobyčejně lehká díky hustotě pletení 18 gg. Máčené klouby a dlaň potažená
mikropěnou pro lepší úchop. Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C. Anatomické provedení,
prověřeno dermatologickými testy, certifikát Oeko-Tex. Maloobchodní balení s popisnou visačkou,
která pomáhá zákazníkům s výběrem v obchodě.

VLASTNOSTI

Odolná
Mimořádně pohodlná
Mimořádně přizpůsobivá
Dobrý úchop
Neobyčejně dobrá citlivost
konečků prstů

VLASTNOSTI

Odolná proti kontaktnímu teplu do
100 °C
Schválena k manipulaci s potravinami
Tenká
Odolná proti oleji a mastnotě

8803R

MÁČENÉ KLOUBY, DVOJITĚ POTAŽENÁ DLAŇ

Zjistit více

2023-04-05 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo

aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s
nečistotou, vysychání, rozpraskání, kontakt s mokrem,
kontakt s olejem a mastnotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou,
znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
jemná montáž, montážní práce, ovládání strojů, výstavba a
konstrukce, tesařské práce, instalační práce, instalace
vzduchotechniky, strojírenství, přepravní práce, řízení
strojů, práce ve skladech, práce na letišti, opravářské
práce, servisní práce, dílenské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TYP PRÁCE
Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice na ochranu proti teplu, Rukavice pro
přesnou práci
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Infinity
MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg, Spandex
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura
úchopové části
BARVA Černá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/72
TYPY BALENÍ Visačka s eurovýsekem
MÁČENÍ Máčená ze 3/4, Dvakrát máčená
MÁČECÍ MATERIÁL Nitril, Nitrilová pěna, Vodorozpustný
PU
TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí
MATERIÁL MANŽETY Textil
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Nylon, Elastan
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

VELIKOST Č. VÝR EAN

7 8803R-7 7340118368153

8 8803R-8 7340118368245

9 8803R-9 7340118368337

10 8803R-10 7340118368429

11 8803R-11 7340118368511
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