
Bu sentetik deri eldiven, bir takviyeli işaret parmağına sahiptir. Ekstra dayanıklılık için avuç içi
malzemesi Microthan 'dır ve arka malzeme naylondur. İyi bir kavrama ve el becerisi gerektiren kuru
ve hafif yağlı ortamlarda hassas kurulum işleri için uygundur.

®

ÖZELLİKLER

Mükemmel uyum
Ekstra rahat
Ekstra esnek
Çok iyi parmak ucu hassasiyeti
Dayanıklı
Harika kavrama

ÖZELLİKLER

Yansıtıcı

Özel olarak tasarlanmış detaylar
Ergonomik şekilli
Takviyeli işaret parmağı

Ön kıvrımlı parmaklar
Krom içermez
Kısa model
Takviyeli dikiş
Özel olarak tasarlanmış baş parmak

MONTAJ ELDIVENLERI
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EN IYI KAVRAMA VE EL BECERISI IÇIN

Daha fazla bilgi
edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
çizilme, derin kesik, su toplaması, sıyrılma, kirle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
karanlık ortamlar, kirli ortamlar, kuru ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
hassas kurulum, kurulum, denetim çalışmaları, makine
çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat işleri,
ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo işleri, havalimanı

işleri, bahçecilik, onarım işleri, kağıt sektörü işleri,
mağaza işleri, hvac tesisatı, saç metal işleri, mühendislik

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

BIR TÜR IŞ
Hafif seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Montaj Eldivenleri
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Pro
AVUÇ IÇI MALZEMESI Microthan
ÜST KISIM MALZEMESI Naylon
ASTAR Astarsız
UZUNLUK 212-238 mm
RENK Siyah, Gri, Sarı
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/60
AMBALAJ TÜRLERI Ürün bilgili kanca
KAPATMA YÖNTEMI Lastikli 180°
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliüretan, Naylon

®

UYGUNLUK
Cat. II TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS Kısa model (EN 420) EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

MADDE NO EAN
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