
Tenká, mäkká a priedušná extra ľahká textilná rukavica so skvelým strihom a citlivosťou na
končekoch prstov. Vyrobené z 13 gg pleteného nylonu, bez švov. Úroveň odolnosti proti prerezaniu A.
Znižuje riziko kontaminácie, odtlačkov prstov a poškriabania citlivých povrchov. Ideálne pre jemnú
montáž a kontrolné práce v suchom prostredí.

Mäkká, ľahká,
priedušná rukavica so

skvelým strihom a
citlivosťou na

končekoch prstov.

VLASTNOSTI

Zvlášť pohodlné
Priedušné
Extra pružné
Extrémne citlivosť končekov prstov

FUNKCIE

Mäkké
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TENKÁ, POHODLNÁ NYLONOVÁ TEXTILNÁ RUKAVICA
Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
odreniny, pľuzgiere

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
suché prostredia, čisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
jemná montáž, montáž, kontrolné práce, obsluha strojov,
inštalačné práce, inštalácia systémov hvac, stavba,
príprava pôdy, inžinierstvo, doprava, riadenie strojov,
práca v sklade, práca s elektronikou, záhradníctvo,
opravárenstvo, záchranárstvo, práca v bezpečnostných
zložkách a polícii, práca v papierenskom priemysle,
upratovanie, práca v hotelovom a reštauračnom priemysle,
ošetrovateľstvo, poskytovanie služieb, práca v obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
automobilový priemysel, celulóza a papier, strojové
zariadenia a vybavenie, mro, doprava

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Pracovné rukavice na presnú prácu, Textilné rukavice
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Nylon, Bezšvové
DĹŽKA 200-220-260 mm
OBRATNOSŤ 5
FARBA Biela
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/120
TYPY OBALOV Hromadné balenie
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň

odolnosti proti prerezaniu A
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM:

2.6 N
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nylon

SÚLAD
Cat. II Cat. II

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

EN ISO 21420:2020

VEĽKOSŤ Č. TOV. 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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