
Mănuși impermeabile, confortabile, pentru vânt redus. Datorită ariciului, mănușile se vor menține pe
mâini chiar și în timpul lucrului activ. Căptușeala subțire va menține mâinile calde în medii ușor reci.
Mănușile au potrivire bună, fiind confortabile și ușor de utilizat în tot felul de lucrări, mai ales pentru
sarcinile care necesită sensibilitate bună la vârfurile degetelor.

PROPRIETĂŢI

Potrivire bună

Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Flexibile
Confortabilă
Priză bună

CARACTERISTICI

Vârfurile degetelor sunt ranforsate
Degete arătătoare ranforsate
Fără crom
Impermeabile
Etanşate împotriva vântului
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MĂNUȘI DIN PIELE SINTETICĂ, IMPERMEABILE
aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
alergie la crom, vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi,
julituri, răni, contact cu murdăria, uscare, crăpare, contact
cu umezeala, contact cu medii ude, contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii cu vânt, medii uscate, medii reci, medii ude, medii
umede, medii uleioase şi unsuroase, medii murdare, medii
alunecoase

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
operarea maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie,
lucrări de instalare, construcţii, pregătirea terenului,
lucrări de transport, conducerea maşinilor, lucrări la
aeroport

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
retail, service, facilities, horeca, logistics, utilities,
transportation, automotive

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuşi de izolare la
frig
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PALMĂ Piele sintetică

MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Poliester
CĂPTUȘEALĂ Căptuşeală de iarnă

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Lână

LUNGIME 235-255 mm
DEXERIATE 3
CULOARE Negru, Verde
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă
METODĂ DE ÎNCHIDERE Bandă de arici
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Poliester
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERMEDIAR Polietilenă

SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan,
Poliester, Latex natural

CONFORMITATE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

CARACTERISTICI
Căptuşeală
călduroasă

Etanşate împotriva
vântului

Impermeabil

MĂRIME ART. NR. EAN

6 517-6 7340118328836

7 517-7 7340118328959

8 517-8 7392626070745

9 517-9 7392626070769

10 517-10 7392626070707

11 517-11 7392626070721

12 517-12 7340118330693
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