MĂNUȘI DE ASAMBLARE , MĂNUŞI DE PROTECŢIE LA CĂLDURĂ

®

TEGERA 883A
aflați mai multe

Mănuşă sintetică, spumă de nitril, palme impregnate, model priză din spumă micro, 15 gg, Lycra®, nailon,
Cat. II, palmele respinge apa şi uleiurile, pentru lucrări de precizie
PROPRIETĂŢI

CARACTERISTICI

Foarte durabile
Priză excelentă

Rezistă la o temperatură de contact de până
la 100°C

Extrem de confortabilă
Extrem de flexibile

Proiectate anatomic
Pentru ecran tactil

Potrivire perfectă
Sensibilitate extrem de bună la vârfurile
degetelor
Uşoară
Foarte respirabilă
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Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fă r ă toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală
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®

TEGERA 883A

PREVINE RISCUL DE

Cat. II

Cat. II

EAC

vătămări prin abraziune, zgârieturi, julituri, răni, contact cu medii
ude
Informaţii/UIS

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii alunecoase, medii murdare, medii aspre

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4131X

EN 407:2020

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

X1XXXX

asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare, operarea
maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie, vopsire, lucrări de
instalare, instalaţii electrice, instalaţii hvac, lucrări cu tablă, învelire
cu ţigle, construcţii, pregătirea terenului, lucrări cu beton, inginerie,
lucrări de transport, conducerea maşinilor, lucrări la depozite de
mărfuri, lucrări la aeroport, exploatare minieră, lucrări din industria
lemnului, lucrări forestiere, lucrări agricole, grădinărit, lucrări de
reparaţii, salubrizare

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic,
metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE
TIP mănuși de asamblare , Mănuşi de protecţie la căldură
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 15 gg, Nailon, Spandex
LUNGIME 220-260 mm
DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă micro
TRATAMENT ANTIBACTERIAN/BIOCID Zinc pirition (număr CAS

13463-41-7)
CULOARE Negru, Gri
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120
TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă
IMPREGNARE Palme impregnate
MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril
STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată

MĂR I M E

ART. NR.

EAN

5

883A-5

7340118381107

6

883A-6

7340118322063

7

883A-7

7340118322070

8

883A-8

7340118322087

9

883A-9

7340118322094

10

883A-10

7340118322049

11

883A-11

7340118322056

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Nailon, Latex natural, Elastan
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Nitril
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