
Aceste mănuși confortabile au protecție împotriva tăieturilor peste tot (nivelul B). Șpalțul din piele
subțire face ca mănușile să fie foarte moi și potrivite pentru toate tipurile de lucrări de asamblare,
când este dorită dexteritate mare. Detaliile, cum ar fi ața de cusut rezistentă la căldură și degetele
arătătoare ranforsate, contribuie la durabilitatea foarte bună a mănușilor.

PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie
Foarte durabile
Sensibilitate extrem de bună la
vârfurile degetelor
Extrem de flexibile
Potrivire perfectă
Extrem de confortabilă
Priză excelentă

CARACTERISTICI

Rezistă la o temperatură de contact de
până la 100°C
Degete arătătoare ranforsate
Cusături ranforsate
Repelent la apa şi uleiuri

256

O MĂNUȘĂ CU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR, FOARTE MOALE
aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin arsuri, vătămări prin căldură, vătămări
prin tăiere, vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi,
julituri, răni, contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii cu risc de tăiere, utilizare tot anul, medii calde,
medii uleioase şi unsuroase, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
operarea maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie,
lucrări de instalare, instalaţii electrice, instalaţii hvac,
lucrări cu tablă, inginerie, lucrări de transport, conducerea
maşinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări cu metale,
sudură, lucrări cu obiecte fierbinţi, exploatare minieră

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuşi rezistente la
tăiere, Mănuşi de protecţie la căldură
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PALMĂ Şpalt piele
GROSIME 0,45-0,55 mm
CĂPTUȘEALĂ Complet căptuşite
LUNGIME 215-275 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Gri
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Fir
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la
tăiere de nivel B
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Para-aramid
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Latex natural

CONFORMITATE
Cat. II TP TC 019:2011 Informaţii/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERISTICI
Protecţie împotriva
tăieturilor

Respingere a apei

MĂRIME ART. NR. 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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