
El için rüzgar geçirmez arka kısım da dahil olmak üzere birçok profesyonel özelliğe sahip çok sıcak
eldiven. Macrothan + kalitesinde sentetik deriden üretilmiştir ve avuç içinde elmas tutuş deseni
vardır. Bambu, eldiveni yumuşak, nefes alabilir ve hassas ciltler için iyi kılar. Yarı astarlıdır, krom
içermez ve takviyeli dikişlerle dikilmiştir. Özellikle soğuk ve rüzgarlı ortamlarda profesyonel genel
işler içindir.

®

ÖZELLİKLER

Çok dayanıklı
Ekstra rahat
İyi parmak ucu hassasiyeti
Mükemmel uyum
Esnek
Harika kavrama

ÖZELLİKLER

Özel olarak tasarlanmış detaylar
Krom içermez
Yansıtıcı

Özel olarak tasarlanmış baş parmak
Takviyeli dikiş
Ergonomik şekilli
Takviyeli işaret parmağı

Takviyeli parmak uçları
Rüzgar geçirmez arka kısım

ÇOK YÖNLÜ IŞ ELDIVENLERI

9161

FIRTINALARI ATLATMAK IÇIN MÜKEMMEL ELDIVEN

Daha fazla bilgi
edinin

2023-04-01 Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek

değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya

güncelleme hakkını saklı tutarız.

ejendals.com



ŞU RISKI ÖNLER
krom alerjisi, sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma,
çizilme, derin kesik, kirle temas, kuruma, çatlama,
rutubetle temas, yağla temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
karanlık ortamlar, rüzgarlı ortamlar, kuru ortamlar, soğuk
ortamlar, nemli ortamlar, kirli ortamlar, kaygan ortamlar,
yağ ve gresli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
kurulum, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği,
tesisat işleri, hvac tesisatı, inşaat, toprak hazırlama, beton
işleri, mühendislik, ulaştırma işleri, makine kullanımı,
depo işleri, havalimanı işleri, madencilik, ahşap sektörü
işleri, orman işleri, tarım işleri, bahçecilik

BIRINCIL ENDÜSTRILER
agriculture, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, mining, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

BIR TÜR IŞ
Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Çok yönlü iş eldivenleri
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Pro
AVUÇ IÇI MALZEMESI Microthan +
ÜST KISIM MALZEMESI Poliester
ASTAR Yarı astarlı
ASTAR MALZEMESI Bambu
UZUNLUK 225-265 mm
EL BECERISI 5
KAVRAMA TASARIMI Elmas tutuş deseni
RENK Siyah, Gri
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/60
AMBALAJ TÜRLERI Ürün bilgili kanca
KAPATMA YÖNTEMI Lastikli 360°
İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Viskoz
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliüretan, Naylon,
Poliester

®

UYGUNLUK
Cat. II TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS EN 388:2016
2131X

EN 420:2003
+A1:2009

ÖZELLIKLER
Rüzgar geçirmez

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

8 9161-8 7392626056343

9 9161-9 7392626056374

10 9161-10 7392626056404

11 9161-11 7392626056435

12 9161-12 7392626056466
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