
Sellel sünteetilisest nahast kindal on tugevdatud nimetissõrm. Peopesa materjal Microthan  tagab
eriti hea vastupidavuse, käeselja materjal on nailonist. See sobib peene montaažitööks jaoks kuivas
ja kergelt õlises keskkonnas, kus on oluline hea haarduvus ja osavus.

®

OMADUSED

Suurepärane sobivus
Eriti mugav
Väga elastne
Sõrmeotste väga hea tundlikkus
Vastupidav
Suurepärane haarduvus

KIRJELDUS

Helkur
Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
Ergonoomilise kujuga
Tugevdatud nimetissõrm
Eelkõverdatud sõrmed
Kroomivaba
Lühike mudel
Tugevdatud õmblused
Spetsiaalselt väljatöötatud pöidla
disain

MONTAAZIKINDAD

9100

PARIMA HAARDE JA OSAVUSE NIMEL
Uuri lähemalt
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KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE
EEST
marrastused, rebendid, villid, kriimustused, kokkupuude
mustusega

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND
pime keskkond, määriv keskkond, kuiv keskkond

PEAMINE KASUTUSALA
peenmontaažitööd, montaažitööd, inspekteerimistööd,
masinate opereerimistööd, hoonete ehitustööd,
puusepatööd, installeerimistööd, transporditööd,
sõidukite juhtimine, laotööd, lennujaamatööd,
aednikutööd, remonditööd, paberitööstusetööd,
kaubandustööd, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete
paigaldustööd, plekitööd, inseneritööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED
agriculture, pulp and paper, life science and electronics,
glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, mro, automotive, transportation, utilities,
logistics, facilities, service, retail

TÖÖ TÜÜP
Kerged tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Montaazikindad
KATEGOORIA Cat. II
KOLLEKTSIOON Pro
PEOPESA MATERJAL Microthan
KÄE PEALMISE OSA MATERJAL Nailon
VOODER Voodrita
PIKKUS 212-238 mm
VÄRVUS Must, Hall, Kollane
PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 6/60
PAKENDITÜÜBID Rippsildiga konks
SULGEMISMEETOD Randme kumminöör 180°
VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Polüuretaan,
Nailon

®

VASTAVUS
Cat. II TP TC 019:2011

Info/UIS Lühike mudel (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009
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