
Bu sentetik deri eldiven ergonomik olarak tasarlanmıştır ve takviyeli parmak uçlarına sahiptir. Avuç
içi malzemesi ekstra dayanıklılık için Microthan 'dır, iyi kavrama için elmas desenine sahiptir ve arka
malzemesi naylondur. Daha güvenli oturması için Velcro kapatmaya sahiptir ve çoğu endüstride
kurulum işleri için uygundur.

®

ÖZELLİKLER

Çok dayanıklı
Ekstra rahat
İyi parmak ucu hassasiyeti
Mükemmel uyum
Esnek
Harika kavrama

ÖZELLİKLER

Takviyeli dikiş
Yansıtıcı

Takviyeli işaret parmağı

Krom içermez
Ön kıvrımlı parmaklar
Özel olarak tasarlanmış baş parmak
Takviyeli parmak uçları
Ergonomik şekilli
Özel olarak tasarlanmış detaylar

MONTAJ ELDIVENLERI
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HARIKA KAVRAMA VE GÜVENLI PARMAK UÇLARI IÇIN

Daha fazla bilgi
edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
krom alerjisi, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik,
kirle temas, kuruma, çatlama

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
karanlık ortamlar, kuru ortamlar, temiz ortamlar, nemli
ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, kaygan
ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
hassas kurulum, kurulum, makine çalıştırma, tesisat işleri,
elektrik tesisatı, hvac tesisatı, inşaat, toprak hazırlama,
mühendislik, makine kullanımı, ulaştırma işleri, depo
işleri, havalimanı işleri, orman işleri, tarım işleri,
bahçecilik, onarım işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication,
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, horeca, facilities, service, retail

BIR TÜR IŞ
Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Montaj Eldivenleri
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Pro
AVUÇ IÇI MALZEMESI Microthan +
ÜST KISIM MALZEMESI Naylon
ASTAR Astarsız
UZUNLUK 198-243 mm
EL BECERISI 5
KAVRAMA TASARIMI Elmas tutuş deseni
RENK Siyah, Gri, Sarı
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/60
AMBALAJ TÜRLERI Ürün bilgili kanca
KAPATMA YÖNTEMI Cırt bant
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliüretan, Naylon,
Poliester

®

UYGUNLUK
Cat. II TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

6 9120-6 7392626020825

7 9120-7 7392626020832

8 9120-8 7392626020849

9 9120-9 7392626020856

10 9120-10 7392626020863

11 9120-11 7392626020870

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

9120

2023-04-01 Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek

değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya

güncelleme hakkını saklı tutarız.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

