
Pletená rukavice s vysokou viditelností pro přesnou práci v suchých až vlhkých prostředích. Je
ohebná, měkká a vhodná pro dotykové obrazovky, což zaručuje bezproblémové přecházení mezi
úkoly bez nutnosti sundávání. Máčení v nitrilové pěně se žlutými nitrilovými terčíky na dlani pro
maximální úchop. Je vyrobena z vláken s hustotou 15 gg, což zaručuje pohodlí po celý den.
Maloobchodní balení se dodávají s popisnými visačkami, které pomáhají zákazníkům s výběrem v
obchodě.

Pletená rukavice s
vysokou viditelností

se žlutými nitrilovými
terčíky, vhodná pro

dotykové obrazovky.

VLASTNOSTI

Velmi odolná
Dobrá citlivost konečků prstů
Přizpůsobivá
Pohodlná
Dobrý úchop

VLASTNOSTI

Odolná proti kontaktnímu teplu do
100 °C
Barva s vysokou viditelností
Neobsahuje latex
Na ovládání dotykové obrazovky

8821R

Zjistit více

2023-05-13 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, škrábance, tržné rány, kontakt s
nečistotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
zemědělské práce, práce na letišti, montážní práce,
výstavba a konstrukce, konstrukční práce, opravářské
práce, přepravní práce, práce ve skladech

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment,
mro, transportation, utilities, building and construction,
logistics

TYP PRÁCE
Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice na ochranu proti teplu, Rukavice pro
přesnou práci
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 15 gg, Polyester, Spandex
DÉLKA 205-270 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky
ANTIBAKTERIÁLNÍ/BIOCIDNÍ IMPREGNACE Pyrithion
zinečnatý (číslo CAS 13463-41-7)
BARVA Černá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/72
TYPY BALENÍ Visačka s eurovýsekem
MÁČENÍ Máčená dlaňová část
MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna, Nitrilové terčíky
TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí
MATERIÁL MANŽETY Textil
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Polyester, Elastan
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informace/pokyny
pro uživatele

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI
Na ovládání
dotykové obrazovky

VELIKOST Č. VÝR EAN

6 8821R-6 7340118392110

7 8821R-7 7340118392202

8 8821R-8 7340118392295

9 8821R-9 7340118392387

10 8821R-10 7340118392479

11 8821R-11 7340118392561

12 8821R-12 7340118392653
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