
Синтетични ръкавици, нитрил, пълно потапяне, гладко покритие, памук, Cat. II, устойчивост на

масла и греси, за обща работа

СВОЙСТВА

Голяма издръжливост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Издръжливост при контакт с
топлина до 100 °C
Без латекс

Устойчивост на масла и греси

Воден и маслен репелент

2805

Научете повече

2023-05-19
Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се

различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си

правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без

предизвестие.

ejendals.com



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от износване, ожулвания, одраскване,
разкъсвания, контакт със замърсявания, контакт с
влага, контакт с масла и мазнини

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
мокра среда, среда на работа с масла и греси,
мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
експлоатация на машина, сгради и строителство,
монтажна дейност, обработка на метални листове,
полагане на настилки и облицовки, строителство,
обработка на почвата, работа по полагане на бетон,
инженерна дейност, управление на машини, минна

индустрия

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА
селско стопанство, минна индустрия, масло, газ,
петрохимикали, пулпа и хартия, металообработка,
машини и оборудване, поддръжка и ремонт,
автомобили, транспорт, комунални услуги, сгради и
строителство

ВИД РЪКАВИЦИ
Тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици, Ръкавици за

защита от топлина

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Памук

ДЪЛЖИНА 240-270 mm
СРЪЧНОСТ 4
ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Гладко покритие

ЦВЯТ Синьо

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/72
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани

ПОТАПЯНЕ Пълно потапяне

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрил

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997)

Устойчивост на срязване, ниво A
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА

ЧАСТ Памук

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Информация/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воден репелент

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

8 2805-8 7392626036581

10 2805-10 7392626280595
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