
Mäkká a pružná textilná rukavica bez obsahu ftalátov, sivej farby, s vinylovými bodkami. Vyrobené z
13 gg pleteného nylonu, bez švov. Dobrý úchop a dobrá citlivosť končekov prstov. Maximálna
priedušnosť, ideálna ako alternatíva, keď v ponorenej rukavici je príliš teplo. Vhodné pre jemnú
montáž a kontrolné práce v suchom prostredí.

VLASTNOSTI

Pohodlné
Priedušné
Dobrý úchop
Dobrá citlivosť končekov prstov
Pružné

FUNKCIE

Mäkké
Neobsahujú ftaláty
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NYLONOVÁ TEXTILNÁ RUKAV. S VINYL. BODKAMI
Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
odreniny, pľuzgiere, poškriabanie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
suché prostredia, čisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
jemná montáž, montáž, kontrolné práce, obsluha strojov,
inštalačné práce, elektrická inštalácia, inštalácia
systémov hvac, stavba, inžinierstvo, doprava, riadenie
strojov, práca v sklade, práca na letisku, práca s
elektronikou, práca v drevárskom priemysle, záhradníctvo,
opravárenstvo, práca v rybárskom priemysle, laboratórna
práca, práca v papierenskom priemysle, dekontaminácia,
sanitácia, upratovanie, poskytovanie služieb, práca v
obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
celulóza a papier, zdravotnícke vybavenie a elektronika,
výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro,
automobilový priemysel, doprava, logistika, servis,
maloobchodný predaj

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Pracovné rukavice na presnú prácu, Textilné rukavice
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Nylon, Bezšvové
DĹŽKA 220-270
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Bodky
FARBA Sivá, Biela
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/120
TYPY OBALOV Hromadné balenie
MATERIÁL MÁČANIA Bodky PVC (vinyl)
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Nylon
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU

Polyvinylchlorid

SÚLAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informácie/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XX

EN ISO 21420:2020

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

6 931-6 7392626058675

7 931-7 7392626058682

8 931-8 7392626058699

9 931-9 7392626058705

10 931-10 7392626058712

11 931-11 7392626058729
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