
Rękawica syntetyczna, nitryl, w pełni powlekane, wykończenie gładkie, bawełna, Cat. II, odporność na
olej i smar, do prac ogólnych

WŁAŚCIWOŚCI

Bardzo trwałe

CECHY

Odporność na ciepło kontaktowe do
100°C
Wolne od lateksu
Odporność na olej i smar
Hydro- i olejo-fobowe

2805

Dowiedz się więcej

2023-05-19 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ejendals.com



ZAPOBIEGA RYZYKU
otarcia, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z
zanieczyszczeniami, kontakt z parą, kontakt z olejem i
tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska mokre, środowiska z obecnością oleju i smaru,
brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
obsługa maszyn, budownictwo, prace instalacyjne, prace
przy blachach ciętych, układanie płytek, budownictwo,
uzdatnianie gleby, betoniarstwo, inżynieria, prowadzenie
maszyn, górnictwo

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction

RODZAJE PRAC
Ciężkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Ochrona przed
wysoką temperaturą
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ PODSZEWKI Bawełna
DŁUGOŚĆ 240-270 mm
ZRECZNOSC 4
STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie gładkie
KOLOR Niebieski
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/72
RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze
POWŁOKA W pełni powlekane
MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl
MATERIAŁ MANKIETU Tkanina
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom A
odporności na przecięcie
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Bawełna
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informacja/Instrukcja
użytkowania

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

WŁAŚCIWOŚCI
Hydrofobowe

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

EAN

8 2805-8 7392626036581

10 2805-10 7392626280595
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