
Ez a szintetikus bőrből készült kesztyű megerősített mutatóujjal rendelkezik. A tenyérrész anyaga
Microthan  az extra tartósság érdekében, a hátsó rész anyaga pedig nejlon. Alkalmas finom
összeszerelési munkához száraz és enyhén olajos környezetben, ahol elengedhetetlen a jó tapadás és
ujjmozgás.

®

TULAJDONSÁGOK

Tökéletes illeszkedés
Extra kényelmes
Extra rugalmas
Jó ujjbegyérzékenység
Tartós
Kiváló fogást biztosít

JELLEMZŐK

Fényvisszaverő
Különlegesen kialakított részletek
Ergonomikusan kialakított
Megerősített mutatóujj
Előre ívelt ujjak
Krómmentes
Rövid modell
Megerősített varratok
Különlegesen kialakított hüvelykujj

ÖSSZESZERELŐ KESZTYŰK
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A LEGJOBB FOGÁSÉRT ÉS UJJMOZGÁSÉRT
Tudjon meg többet
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A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL
karcolások, sebek, hólyagok, horzsolások, érintkezés
szennyeződéssel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET
sötét környezetek, piszkos környezetek, száraz
környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
finom összeszerelés, összeszerelés, ellenőrzés,
gépüzemeltetés, építési munkák, ácsmunkák, telepítési
munkák, szállítmányozási munka, gépek vezetése, raktári
munka, repülőtéri munka, kertészet, javítási munkálatok,
papíripari munka, bolti munka, hvac (fűtés, szellőzés és
légkondicionálás) telepítése, fémlemezzel végzett munka,
gépészeti munkák

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

MUNKA TÍPUSA
Könnyű kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Összeszerelő kesztyűk
KATEGÓRIA Cat. II
KOLLEKCIÓ Pro
TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan
FELSŐRÉSZ ANYAGA Nejlon
BÉLÉS Béleletlen
HOSSZ 212-238 mm
SZÍN Fekete, Szürke, Sárga
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60
CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Akasztó függőcímkével
ZÁRÁSI MÓDSZER Rugalmas 180°
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliuretán,
Nejlon

®

MEGFELELŐSÉG
Cat. II TP TC 019:2011

Információ/UIS Rövid modell (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

CIKKSZÁM EAN
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