
Tenké, měkké a prodyšné extra lehké textilní rukavice, které dobře padnou a mají vysokou citlivost
konečků prstů. Vyrobeno z 13 gg pleteného nylonu, bez švů. Stupeň odolnosti proti proříznutí A.
Snížené riziko kontaminace, otisků prstů a poškrábání citlivých povrchů. Perfektní pro jemnou
montážní a kontrolní práci v suchém prostředí.

Měkké, lehké,
prodyšné rukavice,

které skvěle padnou a
mají vysokou citlivost

konečků prstů.

VLASTNOSTI

Mimořádně pohodlná
Prodyšná
Mimořádně přizpůsobivá
Neobyčejně dobrá citlivost
konečků prstů

VLASTNOSTI

Měkká
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TENKÉ, POHODLNÉ NYLONOVÉ TEXTILNÍ RUKAVICE
Zjistit více
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
odřeniny, puchýře

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
suchá prostředí, čistá prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
jemná montáž, montážní práce, inspekční práce, ovládání
strojů, instalační práce, instalace vzduchotechniky,
konstrukční práce, příprava půdy, strojírenství, přepravní
práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce s
elektronikou, zahradnické práce, opravářské práce,
záchranné práce, práce bezpečnostních služeb a policie,
práce v papírenském průmyslu, úklid, práce v hotelech a
restauracích, ošetřovatelství, servisní práce, dílenské
práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
automotive, pulp and paper, machinery and equipment,
mro, transportation

TYP PRÁCE
Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice pro přesnou práci, Textilní rukavice
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Nylon, Bezešvá
DÉLKA 200-220-260 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
BARVA Bílá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/120
TYPY BALENÍ Hromadné balení
TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň

odolnosti proti proříznutí A
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 2.6
N
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nylon

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informace/pokyny
pro uživatele

EN
388:2016+A1:2018
113XA

EN ISO 21420:2020

VELIKOST Č. VÝR EAN

6 312-6 7392626035607

7 312-7 7392626035614

8 312-8 7392626035621

9 312-9 7392626035638

10 312-10 7392626035645
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312

2023-04-06 Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od

skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo

aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

