
Mănușă textilă moale și flexibilă, cu puncte de vinil gri, fără ftalați. Realizată din nailon 13 gg
tricotat, fără cusături. Priză excelentă și sensibilitate bună la vârful degetelor. Respirabilitate
maximă, perfectă ca alternativă dacă o mănușă impregnată este prea călduroasă. Potrivită pentru
lucrări de asamblare fină și de inspectare în medii uscate.

PROPRIETĂŢI

Confortabilă
Respirabilă
Priză bună

Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Flexibile

CARACTERISTICI

Moale
Fără ftalaţi
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MĂNUȘĂ DIN NAILON, CU PUNCTE DE VINIL
aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii uscate, medii curate

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare,
operarea maşinilor, lucrări de instalare, instalaţii
electrice, instalaţii hvac, construcţii, inginerie, lucrări de
transport, conducerea maşinilor, lucrări la depozite de
mărfuri, lucrări la aeroport, lucrări cu electronice, lucrări
din industria lemnului, grădinărit, lucrări de reparaţii,
lucrări din industria pescuitului, lucrări de laborator,
lucrări din industria hârtiei, decontaminare, salubrizare,
curăţare, lucrări de servicii, lucrări de magazin

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
pulp and paper, life science and electronics, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, logistics, service, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de precizie, Mănuși din material
textil
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 13 gg, Nailon, Fără cusături
LUNGIME 220-270
DEXERIATE 5
DESIGN DE ADERENȚĂ Puncte
CULOARE Gri, Alb
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
MATERIAL DE IMPREGNARE Puncte de PVC (Vinil)
STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată
MATERIAL MANŞETĂ Material textil
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Nailon
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Policlorură de vinil

CONFORMITATE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XX

EN ISO 21420:2020

MĂRIME ART. NR. EAN

6 931-6 7392626058675

7 931-7 7392626058682

8 931-8 7392626058699

9 931-9 7392626058705

10 931-10 7392626058712

11 931-11 7392626058729
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