
Pružné a měkké syntetické rukavice z pleteniny 15 gg, dlaňová část máčená v nitrilové

mikropěně a nitrilové terčíky pro skvělý úchop. Pro dotykové obrazovky Ideální pro přesnou

práci, jemné montážní práce, inspekční práce a další druhy lehké práce v suchém i vlhkém

prostředí. Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C. Složení šetrné k pleti s certifikátem Derma-

Test a Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

Velmi odolná

Dobrá citlivost konečků prstů

Mimořádně přizpůsobivá

Dokonale padne

Pohodlná

Velmi prodyšná

VLASTNOSTI

Odolná proti kontaktnímu teplu do

100 °C

Dlaňová část odpuzující vodu a olej

Na ovládání dotykové obrazovky

MONTÁŽNÍ RUKAVICE , RUKAVICE NA OCHRANU PROTI TEPLU

TEGERA  88…

DOTYKOVÉ A NITRILOVÉ TERČÍKY PRO SKVĚLÝ ÚCHOP

®

Zjistit více

2022-09-23 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.

ejendals.com



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
odřeniny, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s

nečistotou, kontakt s vlhkostí, kontakt s olejem a mastnotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
kluzká prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a

mastnotou, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
jemná montáž, montážní práce, inspekční práce, ovládání

strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce, natírání,

instalační práce, elektrická instalace, instalace

vzduchotechniky, klempířské práce, kladení krytin,

konstrukční práce, příprava půdy, betonářské práce,

strojírenství, přepravní práce, řízení strojů, práce ve

skladech, práce na letišti, těžba, dřevařské práce, lesnické

práce, zemědělské práce, zahradnické práce, opravářské

práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive,

transportation, utilities, building and construction

TYP PRÁCE

Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Montážní rukavice , Rukavice na ochranu proti teplu

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL PODŠÍVKY 15 gg, Nylon, Spandex

DÉLKA 220-260 mm

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Terčíky

ANTIBAKTERIÁLNÍ/BIOCIDNÍ IMPREGNACE Pyrithion

zinečnatý (číslo CAS 13463-41-7)

BARVA Černá, Šedá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/120

TYPY BALENÍ Háček s visačkou

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna, Nitrilové terčíky

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Nylon, Přírodní latex,

Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

Cat. II Cat. II EAC

EN ISO 21420:2020

EN

388:2016+A1:2018

4131A

Informace/pokyny

pro uživatele

EN 407:2020

X1XXXX

VELIKOST Č. VÝR 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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