
Тази комфортна ръкавица разполага със защита от срязване от всички страни (ниво В).
Тънката цепена кожа прави ръкавицата изключително мека и подходяща за всички видове

монтажни работи, при които се изисква висока прецизност. За изключителната издръжливост

на ръкавицата допринасят и детайли, като топлоустойчив конец и подсилена зона на

показалеца.

СВОЙСТВА

Високо ниво на защита

Голяма издръжливост

Изключително добра

чувствителност на пръстите

Допълнителна гъвкавост

Отлично прилягане

Невероятно удобни

Отличен захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Издръжливост при контакт с
топлина до 100 °C
Подсилен показалец

Подсилени шевове

Воден и маслен репелент
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
изгаряния, нараняване от топлина, нараняване от

порязване, нараняване от износване, мехури,
ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със

замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
среда с опасност от срязване, целогодишна

употреба, топла среда, среда на работа с масла и
греси, мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
експлоатация на машина, сгради и строителство,
дърводелство, монтажна дейност,
електрообзавеждане, овк инсталация, обработка на

метални листове, инженерна дейност, транспортна

дейност, управление на машини, работа в склад,
металообработване, заваряване,
високотемпературна обработка, минна индустрия

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
минна индустрия, пулпа и хартия, стъкло, тухли,
бетон, металообработка, машини и оборудване,
поддръжка и ремонт, автомобили, транспорт, сгради

и строителство, логистика

ВИД РЪКАВИЦИ
Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици, Ръкавици,
устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от

топлина

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА Цепена

кожа

ДЕБЕЛИНА 0,45-0,55 mm
ПОДПЛАТА С цяла подплата

ДЪЛЖИНА 215-275 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Сиво

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/60
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Нишка

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997)

Устойчивост на срязване, ниво B
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM:

7.7 N
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА

ЧАСТ Параарамид

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Кожа, Естествен латекс

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II TP TC 019:2011 Информация/UIS

EN 407
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420
+A1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от

срязване

Воден репелент

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650
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