
Гъвкави и меки плетени 15 gg синтетични ръкавици, с натопена длан с нитрилна пяна и

нитрилни капки за страхотен захват. Функция за сензорен екран. Отлични за прецизни

дейности, фини монтажни дейности, инспекционна дейности и други видове лека работа в

сухи и влажни среди. Издръжливост при контакт с топлина до 100° C. Щадящи кожата с

Derma-тест и сертификат Oeko-Tex.

СВОЙСТВА

Голяма издръжливост

Добра чувствителност на

пръстите

Допълнителна гъвкавост

Отлично прилягане

Удобни

С отлични дишащи качества

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Издръжливост при контакт с топлина

до 100 °C

Воден и маслен репелент при дланта

За сензорен екран

МОНТАЖНИ РЪКАВИЦИ, РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ТОПЛИНА
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СЕНЗОРНИ И НИТРИЛНИ КАПКИ ЗА СТРАХОТЕН ЗАХВАТ
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Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се

различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си

правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без

предизвестие.

ejendals.com



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от износване, ожулвания, одраскване,

разкъсвания, контакт със замърсявания, контакт с

изпарения, контакт с масла и мазнини

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
хлъзгава среда, влажна среда, среда на работа с масла

и греси, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
прецизно сглобяване, сглобяване, дейности по

инспекцията, експлоатация на машина, сгради и

строителство, дърводелство, боядисване, монтажна

дейност, електрообзавеждане, овк инсталация,

обработка на метални листове, полагане на настилки и

облицовки, строителство, обработка на почвата, работа

по полагане на бетон, инженерна дейност, транспортна

дейност, управление на машини, работа в склад,

работа на летище, минна индустрия, дейности,

свързани с дървопреработвателната промишленост,

дърводобив, земеделска работа, градинарство,

ремонтни дейности

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
селско стопанство, минна индустрия, масло, газ,

петрохимикали, автомобили, транспорт, комунални

услуги, сгради и строителство

ВИД РЪКАВИЦИ
Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Монтажни ръкавици, Ръкавици за защита от

топлина

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 15 gg, Найлон, Спандекс

ДЪЛЖИНА 220-260 mm

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Точки

АНТИБАКТЕРИАЛНО/БИОЦИДНО ТРЕТИРАНЕ Цинк

пиритион (CAS номер 13463-41-7)

ЦВЯТ Черно, Сиво

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Закачалка с висящ етикет

ПОТАПЯНЕ Потапяне на дланта

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрилова пяна,

Нитрил точки

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

Найлон, Естествен латекс, Еластан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ

Нитрил

Cat. II Cat. II EAC

EN ISO 21420:2020

EN

388:2016+A1:2018

4131A

Информация/UIS

EN 407:2020

X1XXXX

РАЗМЕР АРТИКУЛ № EAN

5 884A-5 7340118381282

6 884A-6 7340118381435

7 884A-7 7340118322254

8 884A-8 7340118322261

9 884A-9 7340118322278

10 884A-10 7340118322223

11 884A-11 7340118322230

12 884A-12 7340118322247
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