
Tanke, mehke in zračne rokavice iz posebej lahkega tekstila z odličnim prileganjem in občutljivostjo
konic prstov. Izdelane iz pletenega najlona (13 gg), brez šivov. Odpornost proti urezom stopnje A.
Zmanjšajo možnost kontaminacije ter nastanka prstnih odtisov in prask na občutljivih površinah.
Idealne za fino montažo in inšpekcijska dela v suhih okoljih.

Mehke, lahke in zračne
rokavice z odličnim

prileganjem in odlično
občutljivostjo konic

prstov.

LASTNOSTI

Zelo udobni
Zračni
Izjemno fleksibilne
Izjemno dobra občutljivost konic
prstov

ZNAČILNOSTI

Mehko
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TANKE, UDOBNE ROKAVICE IZ NAJLONSKEGA TEKSTILA
Learn more
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PREPREČUJE TVEGANJE
odrgnine, žulje

GLAVNA OKOLJA UPORABE
suha okolja, čista okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE
fina montaža, montaža, inšpekcijska dela, upravljanje
stroja, inštalacijska dela, inštalacije hvac, gradbeništvo,
priprava tal, inženiring, prevozništvo, vožnja stroja,
skladiščenje, elektronska dela, vrtnarjenje, popravila,
reševalna dela, varnostna in policijska dela, dela v papirni
industriji, čiščenje, hotelska in restavracijska dela, nega,
storitvena dela, trgovinska dela

GLAVNE PANOGE UPORABE
avtomobilska, celuloza in papir, stroji in oprema, popravila
in remont, transport

VRSTA DELA
Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice za fina dela, Rokavice iz blaga
KATEGORIJA Cat. II
MATERIAL PODLOGE 13 gg, Najlon, Brezšivno
DOLŽINA 200-220-260 mm
SPRETNOST 5
BARVA Bela
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/120
VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje
VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta
MATERIAL MANŠETE Tekstil
ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost
na ureze stopnje A
ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 2.6 N
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Najlon

SKLADNOST
Cat. II Cat. II

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

EN ISO 21420:2020

VELIKOST ŠT. IZD. 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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