MĂNUȘI PENTRU LUCRĂRI DE TOT FELUL, MĂNUŞI DE PROTECŢIE LA CĂLDURĂ

®

TEGERA 882
aflați mai multe

Mănuşă sintetică, spumă de nitril, impregnate complet, model priză din spumă micro, 15 gg, nailon, Cat. II,
rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, respinge apa şi uleiurile, pentru lucrări de asamblare
fină
PROPRIETĂŢI

CARACTERISTICI

Potrivire bună

Rezistă la o temperatură de contact de până

Durabile
Priză bună

la 100°C
Repelent la apa şi uleiuri

Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
Flexibile

2022-07-04

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 882

PREVINE RISCUL DE

Cat. II

Cat. II

EAC

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

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

EN ISO 21420:2020

medii uleioase şi unsuroase, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare, lucrări de
construcţii, tâmplărie, lucrări de instalare, învelire cu ţigle,
construcţii, pregătirea terenului

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020

4121X

X1XXXX

 Contact heat rating valid for palm area only

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

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE
TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuşi de protecţie la

căldură
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Nailon, 15 gg
LUNGIME 230-260 mm
DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă micro
CULOARE Negru
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60
TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agăţare
IMPREGNARE Impregnate complet
MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Nailon
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

MĂR I M E

ART. NR.

EAN

7

882-7

7392626040199

8

882-8

7392626040205
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882-9

7392626040212

10

882-10

7392626040229

11

882-11

7392626040236
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