TEMPERATURNO ODPORNE ZAŠČITNE ROKAVICE, ROKAVICE ZA FINA DELA

®

TEGERA 8803R INFINITY
Learn more

PREMAZANI ČLENKI, DVOJNO PREMAZANA DLAN
Rokavica za precizno delo z edinstvenim občutkom in vrhunsko gibljivostjo za opravila v
mastnih in oljnatih okoljih. Zelo lahka zaradi tehnologije pletenja 18 gg. Premaz na členkih iz
mikropene, prevlečena dlan za boljši oprijem. Odpornost proti kontaktni toploti do 100 °C.
Anatomska oblika, prestala preskuse Derma in ima certifikat Oeko-Tex. Pakirane za
maloprodajo, z opisno oznako za pomoč strankam pri njihovi izbiri v trgovini.
LASTNOSTI

ZNAČILNOSTI

Visoka stopnja zaščite
Dobra občutljivost konic prstov
Fleksibilne
Trpežne
Zelo udobni
Dober oprijem v oljnatih okoljih

Prenese kontaktno toploto do 100 °C
Odobreno za delo z živili
Anatomska oblika
Odpornost na olja in maščobe
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Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od
dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali
posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.
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®

TEGERA 8803R INFINITY

PREPREČUJE TVEGANJE

EAC

Cat. II

odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z
umazanijo, izsušitev, kožne razpoke, stik z vlago, stik z oljem
in maščobo

EN 388:2016
4121X

EN 420
+A1

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Primerno za stik z

Informacije/UIS

suha okolja, mokra okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna
okolja, umazana okolja

EN 407
X1XXXX

živili

GLAVNA PODROČJA UPORABE
fina montaža, montaža, upravljanje stroja, gradbeništvo,
mizarstvo, tesarstvo, inštalacijska dela, inštalacije hvac,
inženiring, prevozništvo, vožnja stroja, skladiščenje,
letališka dela, popravila, storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE
stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska,
transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, objekti,
storitve, maloprodaja

VRSTA DELA
Srednje debele

SPECIFIKACIJA
VRSTA Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice

za fina dela
KATEGORIJA Cat. II
ZBIRKA Infinity
MATERIAL PODLOGE Najlon, 18 gg, Spandex

VELIKOST

ŠT. IZD.

EAN

7

8803R-7

7340118368153

VRSTE EMBALAŽE Viseča oznaka z režo

8

8803R-8

7340118368245

POTAPLJANJE 3/4 premazane, Dvojno premazane

9

8803R-9

7340118368337

10

8803R-10

7340118368429

11

8803R-11

7340118368511

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene
BARVA Črna, Rumena
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril, Pena iz nitrila, Vodni PU
VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta
SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Najlon, Elastan
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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