
Precízna pracovná rukavica s jedinečnou citlivosťou a dokonalou obratnosťou pre prácu v mastnom a
olejovitom prostredí. Mimoriadne ľahká vďaka 18 gg pleteniu. Povlak na hánkoch a dlaň potiahnutá
mikropenou pre lepšiu priľnavosť. Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C. Anatomicky navrhnutá,
dermatologicky testovaná a s certifikátom Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

Odolné
Zvlášť pohodlné
Extra pružné
Dobrý úchop
Extrémne citlivosť končekov prstov

FUNKCIE

Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
Schválené na manipuláciu s
potravinami
Tenké
Odolné voči oleju a mazivám

8803

POVLAK NA HÁNKOCH, DVOJITO POTIAHNUTÁ DLAŇ

Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné
zranenia, kontakt s nečistotami, vyschnutie, popraskanie,
kontakt s vlhkosťou, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté
prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
jemná montáž, montáž, obsluha strojov, budovy a
stavebníctvo, truhlárstvo, inštalačné práce, inštalácia
systémov hvac, inžinierstvo, doprava, riadenie strojov,
práca v sklade, práca na letisku, opravárenstvo,
poskytovanie služieb, práca v obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový
priemysel, doprava, energie, budovy a stavebníctvo,
logistika, hygienické zariadenia, servis, maloobchodný
predaj

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na
presnú prácu
KATEGÓRIA Cat. II
ZBIERKA Infinity
MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg, Spandex
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu
FARBA Čierna, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/120
TYPY OBALOV Hromadné balenie
MÁČANIE Máčané z 3/4, Dvojito máčané
MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena, PU na vodnej
báze
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Nylon,
Elastan
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD
Cat. II TP TC 019:2011

Informácie/UIS EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420
+A1

Contact heat rating valid for palm area only

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

6 8803-6 7340118383989

7 8803-7 7340118319025

8 8803-8 7340118319032

9 8803-9 7340118319049

10 8803-10 7340118319001

11 8803-11 7340118319018
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