
Universali, kokybiška odinė pirštinė surinkimo darbams. Karvės oda su valktimi suteikia puikią
apsaugą nuo dilimo delno srityje. Medvilninė nugarėlė geresniam oro pralaidumui. Patogiai
priglundantis elastingas riešas. EN 388:2016, 2121X

SAVYBĖS

Aukšto lygio apsauga
Didelis pirštų galiukų jautrumas
Tvirtos
Geras sukibimas
Gerai priglunda

YPATYBĖS

Sutvirtinti pirštai ir nykštys

MONTAVIMO PIRŠTINĖSV

888

Sužinokite daugiau
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APSAUGO NUO
nubrozdinimų, pūslių, jdrėskimų, jbrėžimų, plėštinių
žaizdų, sąlyčio su purvu

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
žemės ūkio darbai, darbas oro uoste, surinkimas, statyba
ir konstrukcijos, medžio darbai, valymas, betonavimo
darbai, statyba, inžinerija, liejimas, sodininkystė, stiklo
pramonės darbai, įrengimo darbai, mašinų vairavimas,
mašinų valdymas, jūrinis darbas, metalo darbai, kasyba,
remonto darbai, sanitarija, transportavimo darbai, darbas
sandėlyje, medienos pramonės darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
žemės ūkis, kasyba, nafta, dujos, naftos chemija, maisto
pramonė, medienos masė ir popierius, stiklas, plytos,
betonas, metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro,
automobilių pramonė, transportas, komunalinės
paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika, įranga,
aptarnavimas, mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS
Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Montavimo pirštinėsv
KATEGORIJA Cat. II
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Natūrali karvės oda
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Medvilnė

PAMUŠALAS Be pamušalo
ILGIS 225-280 mm
VIKRUMAS 5
SPALVA Pilka, Mėlyna, Juodos, Balta
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 12/120
PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete
UŽSEGIMO BŪDAS 360° elastinis audinys
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Oda, Medvilnė,
Elastinė juostelė

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS EN 388:2016
2121X

EN 420
+A1

DYDIS ART. NR. EAN

6 888-6 7392626060678

7 888-7 7392626034334

8 888-8 7392626034341

9 888-9 7392626034358

10 888-10 7392626034365

11 888-11 7392626034372

12 888-12 7392626034389
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