
Nozares etalons TIG metināšanas ādas cimdiem. Izcils komforts un elastība. Cimds ir izgatavots no
augstākās kvalitātes 0,7 mm biezas kazādas ar dabīgu faktūru, kas nodrošina labāku jutību un
precizitāti. Garā aproce sniedz papildu aizsardzību pret kušņu šļakatām. Elastīga aproce, lai cimds
labāk piegultu. KEVLAR  šuves papildu izturībai. EN 388:2016, 2111X, EN 407:2004, 412X4X®

ĪPAŠĪBAS

Augsts aizsardzības līmenis
Izturīgi
Nevainojami pieguļoši
Ļoti laba pirkstu galu jutība
Ļoti elastīgi

IEZĪMES

KEVLAR  diegs šuvēs, kas iztur līdz
427 °C īstermiņa karstuma iedarbību
(maksimālā ekspluatācijas
robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņs
karstuma iedarbību (pastāvīgā

ekspluatācijas robežvērtība)

®

Iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C
Rādītājpriksta aizsardzība
Karstumizturīgs diegs
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NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS
apdegumi, karstuma radītas traumas, nobrāzumi, tulznas,
noberzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar
netīrumiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI
visu gadu, silta vide, netīra vide, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS
montāža, inženierpakalpojumi, darbs mežizstrādē,
liešana, dārzniecība, darbs stiklrūpniecībā, karstā
apstrāde, uzstādīšana, darbs kuģniecībā,
metālrūpniecība, kalnrūpniecība, darbs papīrrūpniecības
jomā, remontēšana, metināšana, darbs mežrūpniecībā

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES
lauksaimniecība, kalnrūpniecība, nafta, gāze, petroķīmija,
celuloze un papīrs, gumija un plastmasa, stikls, ķieģeļi,
betons, metāla ražošana, mehānismi un iekārtas, mro,
autobūve, transports, būvniecība, loģistika, telpas,
pakalpojumi, mazumtirdzniecība

DARBA VEIDS
Viegls

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Cimdi ar aizsardzību pret karstumu, Metināšanas
cimdi
KATEGORIJA Cat. III
PLAUKSTAS DAĻAS MATERIĀLS Visaugstākās
kvalitātes kazāda ar dabisko faktūru
ROKAS AUGŠDAĻAS MATERIĀLS Visaugstākās
kvalitātes kazāda ar dabisko faktūru
ODERE Bez oderes
GARUMS 310-350 mm
VEIKLĪBA 5
KRĀSA Balta, Dzeltena
PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 12/60
IEPAKOJUMA VEIDI Diegs
AIZVĒRŠANAS METODE Elastīga aizdare 180°
APROCES VEIDS Drošības aproce
APROCES MATERIALS Āda
ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Āda, Dabīgais
latekss

ATBILSTĪBA

2777 0321
TP TC 019:2011 Informācija/UIS EN 12477+A1

EN 407
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

EN 1149-2
R:2.55x10⁵Ω

B tips

IZMĒRS
ARTIKULA
NR

EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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