ISI KORUMALI ELDIVENLER, HASSAS IŞ ELDIVENLERI

®

TEGERA 8803R INFINITY
Daha fazla bilgi edinin

PARMAK EKLEMI KORUMASI, ÇIFT KATLI AVUÇ
Gresli ve yağlı ortamlardaki işler için eşsiz bir his veren ve çok yüksek el becerisi sunan hassas iş eldiveni. 18
gg örgü sayesinde ultra hafif. Daha iyi kavrama performansı için mikroköpük kaplama avuç içiyle parmak
eklemi koruması 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır. Anatomik tasarımlı, Derma testlerinde başarılı ve
Oeko-Tex sertifikalıdır. Müşterilere mağaza içi seçimlerinde yardım için açıklayıcı hangtag'lere sahip
perakende paketleri.
ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi
İyi parmak ucu hassasiyeti
Esnek
Dayanıklı
Ekstra rahat
Yağlı ortamlarda iyi kavrama

100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
Anatomik tasarımlı
Yağ ve grese karşı dayanıklı

TM
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®

TEGERA 8803R INFINITY

ŞU RISKI ÖNLER

EAC

Cat. II

sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik,
kirle temas, kuruma, çatlama, nemle temas, yağ ve gresle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI

EN 420:2003
+A1:2009

kuru ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli
ortamlar, kirli ortamlar

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

Gıdalarla temasa

Bilgiler/UIS

uygundur

BIRINCIL KULLANIM ALANI
hassas kurulum, kurulum, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap
işçiliği, tesisat işleri, hvac tesisatı, mühendislik, ulaştırma işleri,
makine kullanımı, depo işleri, havalimanı işleri, onarım işleri, hizmet
işleri, mağaza işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER
machinery and equipment, mro, automotive, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

BIR TÜR IŞ
Orta seviye

SPESİFİKASYON
TÜR ısı korumalı eldivenler, Hassas iş eldivenleri
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Infinity
ASTAR MALZEMESI Naylon, 18 gg, Spandeks
KAVRAMA TASARIMI Köpük tutuş deseni
RENK Siyah, Sarı
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/72

ÖLÇÜ

MADDE NO

EAN

7

8803R-7

7340118368153

MANŞET STILI Örgü bilek manşeti

8

8803R-8

7340118368245

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon, Elastan

9

8803R-9

7340118368337

10

8803R-10

7340118368429

11

8803R-11

7340118368511

AMBALAJ TÜRLERI Euroslot yuvalı ürün bilgisi
DALDIRMA 3/4'ü daldırmalı, Çift kat daldırmalı
DALDIRMA MALZEMESİ Nitril, Nitril köpük, Su bazlı PU

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

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