
Rękawica Microthan  z wieloma inteligentnymi detalami dla większej ergonomii. Gładkie
dopasowanie, dobra czułość w koniuszkach palców i doskonała przyczepność sprawiają, że rękawica
jest idealna do lżejszych prac precyzyjnych w wielu różnych środowiskach. Rękawica ma wzmocniony
palec wskazujący, wzmocnione szwy, ergonomiczny kształt profilowanych palców i specjalnie
zaprojektowany kciuk.

®

WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowe dopasowanie
Wyjątkowo dobra wrażliwość

dotykowa
Wyjątkowo elastyczne
Wyjątkowo dobry chwyt
Bardzo wygodne

CECHY

Wolne od chromu
Wzmocnienie palca wskazującego
Wzmocnione szwy
Ergonomiczny kształt
Wyprofilowane palce
Model krótki
Specjalnie zaprojektowany kciuk
Specjalnie zaprojektowane szczegóły

RĘKAWICE MONTAŻOWE
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WYJĄTKOWE DOPASOWANIE I DOSKONAŁY CHWYT
Dowiedz się więcej

2022-12-05 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.
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ZAPOBIEGA RYZYKU
alergia na chrom, otarcia, pęcherze, zadrapania,
zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami,
przesuszenie, spierzchnięcie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska suche, środowiska czyste, środowiska
wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne
środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
montaż precyzyjny, montaż, prace kontrolne, obsługa
maszyn

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
automotive, logistics

RODZAJE PRAC
Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice montażowe
KATEGORIA Cat. II
KOLEKCJA Pro
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Microthan
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Poliester
PODSZEWKA Bez podszewki
DŁUGOŚĆ 216-253 mm
KOLOR Czarny, Żółty, Biały
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60
RODZAJE OPAKOWAŃ Nić
SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 180°
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

Poliuretan, Nylon, Nić węglowa, Poliester

®

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Cat. II TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja
użytkowania

Model krótki (EN
420)

EN 388:2016
0011X

EN 420:2003
+A1:2009
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