
Ta rękawica ze skóry syntetycznej w technologii Microthan  ma wzmocnione szwy. Jest wyposażona
w dodatkową warstwę Gripforce  (polipropylenu) z wzorem powłoki w kształcie diamentu w
chwytnej części dłoni, co zapewnia doskonałą przyczepność. Rękawica nadaje się do prac ogólnych,
podczas których doskonała przyczepność i trwałość mają kluczowe znaczenie. Dekoracyjny żółty
kolor na górze zapewnia lepszą widoczność.

®

®

WŁAŚCIWOŚCI

Bardzo trwałe
Wyjątkowo dobry chwyt
Dobra wrażliwość dotykowa
Elastyczne
Wygodne
Wyjątkowe dopasowanie

CECHY

Wolne od chromu
Wzmocnienie palca wskazującego
Wzmocnione szwy
Wzmocnienie części chwytnej
Wzmocnienie palców i kciuka
Wyprofilowane palce
Specjalnie zaprojektowany kciuk

RĘKAWICE ROBOCZE DO PRAC OGÓLNYCH
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RĘKAWICA, KTÓRA NIGDY NIE TRACI PRZYCZEPNOŚCI
Dowiedz się więcej

2023-03-31 Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie

prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ejendals.com



ZAPOBIEGA RYZYKU
alergia na chrom, otarcia, pęcherze, zadrapania, kontakt z
zanieczyszczeniami, spierzchnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA
środowiska suche, środowiska czyste, brudne środowisko,
środowiska z zagrożeniem utraty chwytu, środowiska
surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA
montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, budownictwo,
ciesielstwo, prace instalacyjne, instalacje elektryczne,
instalacje hvac, prace przy blachach ciętych, inżynieria,
prace transportowe, prowadzenie maszyn, prace
magazynowe, prace na lotnisku, prace naprawcze, prace
serwisowe, handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, horeca, facilities, service, retail

RODZAJE PRAC
Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych
KATEGORIA Cat. II
KOLEKCJA Pro
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Microthan +
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Polipropylen
PODSZEWKA Bez podszewki
DŁUGOŚĆ 184-225 mm
ZRECZNOSC 5
STRUKTURA UCHWYTU Wzór powłoki w kształcie
diamentu
KOLOR Czarny, Żółty, Biały
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60
RODZAJE OPAKOWAŃ Hak z przywieszką

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 360°
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

Poliuretan, Nylon, Polipropylen

®

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Cat. II TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja
użytkowania

EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

ROZMIAR
NR
PRODUKTUNR.

EAN

7 9102-7 7340118302621

8 9102-8 7340118302638

9 9102-9 7340118302645

10 9102-10 7340118302591

11 9102-11 7340118302607

12 9102-12 7340118305011
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