
Syntetická rukavica, nitril, úplne máčané, hladký povrch, bavlna, Cat. II, odolné voči oleju a mazivám,
na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

Veľmi odolné

FUNKCIE

Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
Neobsahujú latex
Odolné voči oleju a mazivám
Odpudzujú vodu a olej

2805

Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
odreniny, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt
s nečistotami, kontakt s vlhkosťou, kontakt s olejom a
tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
mokré prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté
prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
obsluha strojov, budovy a stavebníctvo, inštalačné práce,
práca s plechom, dláždenie, stavba, príprava pôdy, práca s
betónom, inžinierstvo, riadenie strojov, baníctvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
poľnohospodárstvo, baníctvo, ropa, plyn, petrochemický
priemysel, celulóza a papier, výroba kovov, strojové
zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel,
doprava, energie, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE
Ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice, Rukavice s izoláciou
proti teplu
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY Bavlna
DĹŽKA 240-270 mm
OBRATNOSŤ 4
DIZAJN ÚCHOPU Hladký povrch
FARBA Modrá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/72
TYPY OBALOV Hromadné balenie
MÁČANIE Úplne máčané
MATERIÁL MÁČANIA Nitril
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň

odolnosti proti prerezaniu A
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Bavlna
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD
Cat. II Cat. II

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

EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE
Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

8 2805-8 7392626036581

10 2805-10 7392626280595
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