
Šios sintetinės odos pirštinės pasižymi sustiprintu smiliumi. Delno sritis pagaminta iš „Microthan “
medžiagos ir užtikrina didesnį ilgaamžiškumą, o viršutinė dalis pagaminta iš nailono. Pirštinės tinka
tiksliems surinkimo darbams sausoje ir šiek tiek riebioje aplinkoje, kur būtinas geras sukibimas ir
miklumas.

®

SAVYBĖS

Puikiai priglunda
Ypač patogu avėti
Ypač lanksčios
Ypač didelis pirštų galiukų

jautrumas
Tvirtos
Puikus sukibimas

YPATYBĖS

Atšvaitai
Specialaus dizaino detalės
Ergonomiškos formos
Sutvirtintas smilius
išformuoti pirštai
Be chromo
Trumpas modelis
Sutvirtintos siūlės
Specialaus dizaino nykštys
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GERIAUSIAM SUKIBIMUI IR MIKLUMUI
Sužinokite daugiau
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APSAUGO NUO
jbrėžimų, plėštinių žaizdų, pūslių, jdrėskimų, sąlyčio su
purvu

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
tamsi aplinka, purvina aplinka, sausa aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
smulkus montavimas, surinkimas, tikrinimo darbai,
mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai,
įrengimo darbai, transportavimo darbai, mašinų

vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste,
sodininkystė, remonto darbai, popieriaus pramonės
darbai, darbas parduotuvėje, švok įrengimas, darbas su
metalo lakštais, inžinerija

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
žemės ūkis, medienos masė ir popierius, gamtos mokslai
ir elektronika, stiklas, plytos, betonas, metalų gamyba,
mašinos ir įranga, mro, automobilių pramonė, transportas,
komunalinės paslaugos, logistika, įranga, aptarnavimas,
mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS
Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Montavimo pirštinėsv
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Pro
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Microthan
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Nailonas
PAMUŠALAS Be pamušalo
ILGIS 212-238 mm
SPALVA Juodos, Pilka, Geltona
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/60
PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete
UŽSEGIMO BŪDAS 180° elastinė juostelė
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretanas,
Nailonas

®

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS Trumpas modelis
(EN 420)

EN 388:2016
1121X

EN 420
+A1

ART. NR. EAN
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