
Te wygodne rękawice mają na całej powierzchni ochronę przed przecięciem (poziom B). Cienka skóra
split sprawia, że są one niezwykle miękkie i odpowiednie do wszelkiego rodzaju prac montażowych
wymagających dużej zręczności. Detale typu termoodporne nici do szycia i wzmocnienie palca
wskazującego zapewniają rękawicom wyjątkową trwałość.

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoki poziom ochrony
Wyjątkowo dobra wrażliwość

dotykowa
Wyjątkowo elastyczne
Wyjątkowe dopasowanie
Bardzo wygodne
Bardzo trwałe
Wyjątkowo dobry chwyt

CECHY

Odporność na ciepło kontaktowe do
100°C
Wzmocnienie palca wskazującego
Wzmocnione szwy
Hydro- i olejo-fobowe
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SUPER MIĘKKIE RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM
Dowiedz się więcej
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różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie
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ZAPOBIEGA RYZYKU
oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, przecięcia,
otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane,
kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska z zagrożeniem przecięciem, użytek całoroczny,
środowiska ciepłe, środowiska z obecnością oleju i smaru,
brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace
instalacyjne, instalacje elektryczne, instalacje hvac, prace
przy blachach ciętych, inżynieria, prace transportowe,
prowadzenie maszyn, prace magazynowe, metalurgia,
spawanie, prace przy kontakcie z gorącem, górnictwo

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

RODZAJE PRAC
Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Rękawice
ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona
przed wysoką temperaturą
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Skóra dwoina
GRUBOŚĆ 0,45-0,55 mm
PODSZEWKA W całości z podszewką

DŁUGOŚĆ 215-275 mm
ZRECZNOSC 5
KOLOR Szary
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60
RODZAJE OPAKOWAŃ Nić
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom B
odporności na przecięcie
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 7.7
N
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Para-
aramid
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra,
Lateks naturalny

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Cat. II TP TC 019:2011 Informacja/Instrukcja

użytkowania

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

WŁAŚCIWOŚCI
Ochrona przed
przecięciem

Hydrofobowe

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

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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