
Устойчиви на срязване ръкавици за сръчност, ниво D, подходящи за монтажни дейности.

Страхотно прилягане, благодарение на плетката 15 gg с технология против срязване CRF .

Напълно потопени с покритие на дланта от свръх мека нитрилна пяна, което осигурява

добър захват на мазни и омаслени повърхности. Подсилен палец за повече устойчивост.

Защита срещу топлина при допир до 100°C. Щадящи кожата с Derma-тест и сертификат

Oeko-Tex.

TM

®

СВОЙСТВА

Високо ниво на защита

Добра чувствителност на

пръстите

Гъвкавост

Издръжливост

Невероятно удобни

Добър захват в среда на работа с

масла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Издръжливост при контакт с топлина

до 100 °C

Одобрени за използване при работа с

хранителни продукти

Устойчивост на масла и греси

Подсилване между показалеца и

палеца

Анатомичен дизайн

РЪКАВИЦИ, УСТОЙЧИВИ НА СРЯЗВАНЕ, РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ
ТОПЛИНА

TEGERA  8812 INFINITY

МЕКИ, НАПЪЛНО ПОТОПЕНИ, УСТОЙЧИВОСТ НА СРЯЗВАНЕ D

®

Научете повече

2022-09-15
Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се

различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си

правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без

предизвестие.

ejendals.com



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от порязване, нараняване от износване,

мехури, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт

със замърсявания, изсушаване, напукване, контакт с

масла и мазнини

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
суха среда, мокра среда, влажна среда, среда на

работа с масла и греси, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

прецизно сглобяване, сглобяване, експлоатация на

машина, сгради и строителство, дърводелство,

монтажна дейност, овк инсталация, обработка на

метални листове, инженерна дейност, транспортна

дейност, управление на машини, работа в склад,

работа на летище, металообработване, дейности,

свързани със стъкларската промишленост, ремонтни

дейности, производство на хартия, предоставяне на

слуги, работа в магазин

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

пулпа и хартия, стъкло, тухли, бетон, металообработка,

машини и оборудване, поддръжка и ремонт,

автомобили, транспорт, комунални услуги, сгради и

строителство, логистика, помощна дейност,

обслужване, търговия на дребно

ВИД РЪКАВИЦИ
Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за

защита от топлина

КАТЕГОРИЯ Cat. II

КОЛЕКЦИЯ Infinity

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА CRF  технология, Нишка от

фибростъкло, Найлон, Спандекс, 15 gg

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Сцепление с пяна

ЦВЯТ Черно, Жълто

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/120

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани

ПОТАПЯНЕ Пълно потапяне, Двойно потапяне

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрил, Нитрилова

пяна, PU на водна основа

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13977)

Устойчивост на срязване, ниво D

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13977) TDM: 18,5

N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

HPPE, Найлон, Нишка от фибростъкло, Еластан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ

Нитрил

®

Cat. II EAC

Подходящи за

контакт с

хранителни

продукти

Информация/UIS

EN 388:2016

4X43D

EN 420

+A1

EN 407

X1XXXX

РАЗМЕР АРТИКУЛ № EAN

6 8812-6 7340118391151

7 8812-7 7340118321769

8 8812-8 7340118321783

9 8812-9 7340118321806

10 8812-10 7340118321721

11 8812-11 7340118321745
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