
Dobre viditeľná pletená rukavica na presnú prácu v suchom až vlhkom prostredí. Pružná a mäkká s
možnosťou ovládania dotykovej obrazovky, čím sa zabezpečuje plynulý prechod medzi pracovnými
úkonmi bez nutnosti sťahovať si rukavice. Máčaná v nitrilovej pene so žltými nitrilovými bodkami na
dlani na zabezpečenie dokonalého úchopu. Z vlákna 15 gg na zabezpečenie pohodlia po celý deň.
Maloobchodné balenia sa dodávajú s popisnými visačkami, ktoré pomáhajú zákazníkom pri výbere v
obchode.

Dobre viditeľná
pletená rukavica so
žltými nitrilovými

bodkami a s
možnosťou ovládania
dotykovej obrazovky.

VLASTNOSTI

Veľmi odolné
Dobrá citlivosť končekov prstov
Pružné
Pohodlné
Dobrý úchop

FUNKCIE

Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
Farba s vysokou viditeľnosťou
Neobsahujú latex
Pre dotykové obrazovky

8821R

Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
odreniny, pľuzgiere, škrabance, rezné zranenia, kontakt s
nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
suché prostredia, vlhké prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
poľnohospodárska práca, práca na letisku, montáž, budovy
a stavebníctvo, stavba, opravárenstvo, doprava, práca v
sklade

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
poľnohospodárstvo, guma a plast, strojové zariadenia a
vybavenie, mro, doprava, energie, budovy a stavebníctvo,
logistika

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na
presnú prácu
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 15 gg, Polyester, Spandex
DĹŽKA 205-270 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Bodky
ANTIBAKTERIÁLNE OŠETRENIE Pyrition zinku (č. CAS
13463-41-7)
FARBA Čierna, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72
TYPY OBALOV Visačka so závesným otvorom typu „euro“
MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Nitrilová pena, Nitrilové bodky
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Polyester,
Elastan
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informácie/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE
Pre dotykové
obrazovky

VEĽKOSŤ Č. TOV. 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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