
Tato rukavice ze syntetické kůže má zesílený ukazovák. Dlaňová část je z materiálu Microthan  pro
zvýšení odolnosti a zadní část je z nylonu. Je vhodná pro jemné montážní práce v suchém a mírně

olejnatém prostředí, kde se klade důraz na dobrý úchop a obratnost.

®

VLASTNOSTI

Dokonale padne
Mimořádně pohodlná
Mimořádně přizpůsobivá
Neobyčejně dobrá citlivost
konečků prstů
Odolná
Vynikající úchop

VLASTNOSTI

Předem ohnuté prsty
Speciální provedení palce
Zesílené švy
Výstražné prvky
Zesílený ukazovák
Neobsahuje chrom
Ergonomicky tvarovaná
Speciální provedení detailů
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PRO NEJLEPŠÍ ÚCHOP A OBRATNOST
Zjistit více

2023-03-31 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
škrábance, tržné rány, puchýře, oděrky, kontakt s
nečistotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
tmavá prostředí, znečištěná prostředí, suchá prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
jemná montáž, montážní práce, inspekční práce, ovládání
strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační
práce, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech,
práce na letišti, zahradnické práce, opravářské práce,
práce v papírenském průmyslu, dílenské práce, instalace
vzduchotechniky, klempířské práce, strojírenství

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
agriculture, pulp and paper, life science and electronics,
glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, mro, automotive, transportation, utilities,
logistics, facilities, service, retail

TYP PRÁCE
Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Montážní rukavice 
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Pro
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Nylon
PODŠÍVKA Bez podšívky
DÉLKA 212-238 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
BARVA Černá, Šedá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyuretan, Nylon

®

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

VELIKOST Č. VÝR EAN

5 9100-5 7392626033122

6 9100-6 7392626012035

7 9100-7 7392626012042

8 9100-8 7392626012059

9 9100-9 7392626012066

10 9100-10 7392626012073

11 9100-11 7392626012080
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