
Ref. panožna vrednost za usnjeno rokavico pri varjenju po postopku TIG. Vrhunsko udobje in
prilagodljivost zahvaljujoč vrhunski kakovosti, nebrušenemu in nepodloženemu 0,7 mm debelemu
kozjemu usnju za dodatno otipljivost in natančnost. Dolg zavihek zagotavlja dodatno zaščito pred
škropljenjem staljenega materiala. Elastično zapestje za boljše prileganje. Šivi KEVLAR  za dodatno
trpežnost. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

®

LASTNOSTI

Visoka stopnja zaščite
Trpežne
Popolno prileganje
Izjemno dobra občutljivost konic
prstov
Izjemno fleksibilne

ZNAČILNOSTI

Šivani z nitjo KEVLAR , ki je odporna
na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni
izpostavljenosti takšni temperaturi
(maksimalna obratovalna meja) in 204
°C pri dolgotrajni izpostavljenosti
visoki temperaturi (stalna delovna
meja).

®

Prenese kontaktno toploto do 100 °C
Ojačan del kazalca
Toplotno odporna šivalna nit
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PREPREČUJE TVEGANJE
opekline, vročinske poškodbe, odrgnine, žulje, praske,
ureznine, raztrganine, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE
celoletna uporaba, topla okolja, umazana okolja, zahtevna
okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE
montaža, inženiring, gozdarska dela, livarstvo, vrtnarjenje,
steklarstvo, delo z vročino, inštalacijska dela, pomorska
dela, kovinarstvo, rudarstvo, dela v papirni industriji,
popravila, varjenje, lesarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE
kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična
industrija, celuloza in papir, guma in plastika, steklo,
opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema,
popravila in remont, avtomobilska, transport,
gradbeništvo, logistika, objekti, storitve, maloprodaja

VRSTA DELA
Tanke

SPECIFIKACIJA

VRSTA Temperaturno odporne zaščitne rokavice,
Rokavice za varjenje
KATEGORIJA Cat. III
MATERIAL NA STRANI DLANI Nebrušeno kozje usnje
vrhunske kakovosti
MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Nebrušeno kozje
usnje vrhunske kakovosti
PODLOGA Nepodloženo
DOLŽINA 310-350 mm
SPRETNOST 5
BARVA Bela, Rumena
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/60
VRSTE EMBALAŽE Nit
NAČIN ZAPIRANJA Elastika 180°
VRSTA ZAVIHKA Varnostna manšeta
MATERIAL MANŠETE Usnje
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Usnje, Naravni
lateks

SKLADNOST

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

EN 407
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420
+A1

EN 1149-2
R:2.55x10⁵Ω

Tip B

VELIKOST ŠT. IZD. 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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