
Tyto rukavice se zimní podšívkou jsou vodotěsné s Sympatex . Jsou odolné a mají nejlepší
přilnavost s materiálem Microthan +. Ergonomické funkce těchto high-tech pracovních rukavic, jako
je zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů, předem ohnuté prsty a speciálně

provedení palce, zvyšují použitelnost během dlouhých pracovních dnů pro všeobecné práce.
Membrána Sympatex  neobsahuje PTFE.
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VLASTNOSTI

Mimořádně pohodlná
Přizpůsobivá
Velmi odolná
Vynikající úchop

VLASTNOSTI

Výstražné prvky
Speciální provedení detailů
Zesílené konečky prstů
Předem ohnuté prsty
Vodotěsná
Speciální provedení palce
Ergonomicky tvarovaná
Zesílený ukazovák
Neobsahuje chrom
Zesílené švy
Větruvzdorná
Membrána Sympatex
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HŘEJIVÉ A VODOTĚSNÉ S MATERIÁLEM SYMPATEX
Zjistit více

®
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CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
alergie na chrom, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance,
tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání,
kontakt s mokrem, kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ
tmavá prostředí, větrné podmínky, suchá prostředí,
chladná prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí,
prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí,
kluzká prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ
ovládání strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce,
konstrukční práce, příprava půdy, přepravní práce, práce
na letišti, těžba, dřevařské práce, lesnické práce,
zemědělské práce, zahradnické práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYP PRÁCE
Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice pro všeobecné práce, Rukavice s izolací
proti chladu
KATEGORIE Cat. II
KOLEKCE Pro
MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Microthan +
MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Polyester
PODŠÍVKA Zimní podšívka
MATERIÁL PODŠÍVKY Flauš

DÉLKA 260-295 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Kosočtverečná textura
úchopové části
BARVA Černá, Šedá, Žlutá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60
TYPY BALENÍ Háček s visačkou
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Polyester
SPECIFIKACE STŘEDOVÉHO MATERIÁLU Polyetylen
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyuretan, Nylon,
Polyester

®

PLNĚNÍ NOREM
Cat. II TP TC 019:2011

Informace/pokyny
pro uživatele

EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold
flexibility (-50°C)

VLASTNOSTI
Teplá podšívka Větruvzdorná Vodotěsná

VELIKOST Č. VÝR EAN

8 9126-8 7392626030503

9 9126-9 7392626030510

10 9126-10 7392626030527

11 9126-11 7392626030534
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