
Rękawice z dzianiny w odblaskowym kolorze, do prac precyzyjnych w środowiskach suchych oraz
wilgotnych. Elastyczna i miękka, z możliwością obsługi ekranów dotykowych, pozwala na płynne
przechodzenie do poszczególnych zadań bez konieczności jej zdejmowania. Powłoka z pianki
nitrylowej z żółtym nakropkiem nitrylowym na wewnętrznej części dłoni zapewnia najwyższą

przyczepność. Wykonana z włókna 15 gg zapewnia komfort przez cały dzień. Opakowania detaliczne
są dostarczane z opisowymi przywieszkami, aby pomóc klientom w wyborze w sklepie.

Rękawice dzianinowe
w odblaskowym
kolorze, z żółtym

nakropkiem
nitrylowym i

możliwością obsługi
ekranów dotykowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Bardzo trwałe
Dobra wrażliwość dotykowa
Elastyczne
Dobry chwyt
Wygodne

CECHY

Odporność na ciepło kontaktowe do
100°C
Do ekranów dotykowych
Wolne od lateksu
Kolor o wysokiej widoczności

8821R

Dowiedz się więcej

2023-05-13 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.
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ZAPOBIEGA RYZYKU
otarcia, pęcherze, zadrapania, rany szarpane, kontakt z
zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne
środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
rolnictwo, prace na lotnisku, montaż, budownictwo,
budownictwo, prace naprawcze, prace transportowe, prace
magazynowe

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment,
mro, transportation, utilities, building and construction,
logistics

RODZAJE PRAC
Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice
robocze do prac precyzyjnych
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ PODSZEWKI 15 gg, Poliester, Spandex
DŁUGOŚĆ 205-270 mm
ZRECZNOSC 5
STRUKTURA UCHWYTU Nakropek
OBRÓBKA ANTYBAKTERYJNA/BIOBÓJCZA Pirytonian
cynku (nr CAS 13463-41-7)
KOLOR Czarny, Żółty
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/72
RODZAJE OPAKOWAŃ Przywieszka z eurozawieszką

POWŁOKA Powlekana wnętrzna część dłoni
MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa, Kropki z nitrylu
RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny
MATERIAŁ MANKIETU Tkanina
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Poliester, Elastan
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informacja/Instrukcja
użytkowania

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

WŁAŚCIWOŚCI
Do ekranów
dotykowych

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

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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