
Mănușă textilă ușoară, subțire, moale și respirabilă, cu potrivire și sensibilitate bune la vârfurile
degetelor. Realizată din nailon 13 gg tricotat, fără cusături. Rezistență la tăiere de nivel A. Reduce
riscul de contaminare, amprente și zgârieturi pe suprafețele sensibile. Perfectă pentru lucrări de
asamblare fină și de inspectare în medii uscate.

Mănușă moale,
ușoară și respirabilă,
cu o potrivire bună și

sensibilitate
excelentă la vârfurile

degetelor.

PROPRIETĂŢI

Extrem de confortabilă
Respirabilă
Extrem de flexibile
Sensibilitate extrem de bună la
vârfurile degetelor

CARACTERISTICI

Moale
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MĂNUȘĂ DIN NAILON SUBȚIRE ȘI CONFORTABILĂ

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin abraziune, băşici

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii uscate, medii curate

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare,
operarea maşinilor, lucrări de instalare, instalaţii hvac,
construcţii, pregătirea terenului, inginerie, lucrări de
transport, conducerea maşinilor, lucrări la depozite de
mărfuri, lucrări cu electronice, grădinărit, lucrări de
reparaţii, lucrări de salvare, lucrări în securitate şi poliţie,
lucrări din industria hârtiei, curăţare, lucrări de hotel şi
restaurant, lucrări de îngrijire, lucrări de servicii, lucrări
de magazin

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
automotive, pulp and paper, machinery and equipment,
mro, transportation

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de precizie, Mănuși din material
textil
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 13 gg, Nailon, Fără cusături
LUNGIME 200-220-260 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Alb
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată
MATERIAL MANŞETĂ Material textil
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la
tăiere de nivel A
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 2.6 N
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Nailon

CONFORMITATE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XA

EN ISO 21420:2020

MĂRIME ART. NR. 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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