
Светлоотразителна плетена ръкавица за прецизна работа както в сухи, така и във влажни

среди. Гъвкава и мека, с функционалност за работа със сензорен екран, осигуряваща

безпроблемен преход между задълженията, без да се налага да се сваля ръкавицата.
Покритие от нитрилна пяна с жълти нитрилни точки в дланта за максимално добър захват.
Изработена от влакно 15 gg, за да се гарантира удобство цял ден. Опаковките за продажба на

дребно се доставят с описателни етикети, за да помогнат на клиентите с избора им в магазина.

Светлоотразителна

плетена ръкавица с
жълти нитрилни

точки и
функционалност за

сензорен екран.

СВОЙСТВА

Голяма издръжливост

Добра чувствителност на

пръстите

Гъвкавост

Удобни

Добър захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Издръжливост при контакт с
топлина до 100 °C
Светлоотразителен цвят

Без латекс

За сензорен екран

8821R

Научете повече
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Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се

различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си
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ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ
нараняване от износване, мехури, одраскване,
разкъсвания, контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА
суха среда, влажна среда, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА
земеделска работа, работа на летище, сглобяване,
сгради и строителство, строителство, ремонтни

дейности, транспортна дейност, работа в склад

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

селско стопанство, гума и пластмаса, машини и
оборудване, поддръжка и ремонт, транспорт,
комунални услуги, сгради и строителство, логистика

ВИД РЪКАВИЦИ
Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици за защита от топлина, Ръкавици за

прецизни дейности

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 15 gg, Полиестер,
Спандекс

ДЪЛЖИНА 205-270 mm
СРЪЧНОСТ 5
ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Точки

АНТИБАКТЕРИАЛНО/БИОЦИДНО ТРЕТИРАНЕ Цинк

пиритион (CAS номер 13463-41-7)
ЦВЯТ Черно, Жълто

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/72
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Висящ етикет с еврослот

ПОТАПЯНЕ Потапяне на дланта

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрилова пяна,
Нитрил точки

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА

ЧАСТ Полиестер, Еластан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА

ЧАСТ Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Информация/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

ХАРАКТЕРИСТИКИ

За сензорен

екран

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

№
EAN

6 8821R-6 7340118392110

7 8821R-7 7340118392202

8 8821R-8 7340118392295

9 8821R-9 7340118392387

10 8821R-10 7340118392479

11 8821R-11 7340118392561

12 8821R-12 7340118392653
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