
Mănuși din piele de calitate, versatile, pentru lucrări de asamblare. Pielea naturală de vită din palmă

oferă o protecție excelentă împotriva abraziunii. Partea din spate din bumbac, pentru o
respirabilitate îmbunătățită. Manșetă elasticizată, pentru o potrivire confortabilă. EN 388:2016,
2121X

PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie
Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Durabile
Priză bună

Potrivire bună

CARACTERISTICI

Degete ranforsate

MĂNUȘI DE ASAMBLARE
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni,
contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
lucrări agricole, lucrări la aeroport, asamblare, lucrări de
construcţii, tâmplărie, curăţare, lucrări cu beton,
construcţii, inginerie, turnătorie, grădinărit, lucrări din
industria sticlei, lucrări de instalare, conducerea
maşinilor, operarea maşinilor, lucrări marine, lucrări cu
metale, exploatare minieră, lucrări de reparaţii,
salubrizare, lucrări de transport, lucrări la depozite de
mărfuri, lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food
processing, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP mănuși de asamblare
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PALMĂ Piele naturală de bovine
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Bumbac
CĂPTUȘEALĂ Necăptuşite
LUNGIME 225-280 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Gri, Albastru, Negru, Alb
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120
TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 360°
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Bumbac,
Latex natural

CONFORMITATE
Cat. II TP TC 019:2011

Informaţii/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

MĂRIME 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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