
Preciziška darbo pirštinė, pasižyminti išskirtiniu pojūčiu ir puikiu miklumu, skirta darbui riebioje ir
tepaluotoje aplinkoje. Itin lengva dėl 18 g mezgimo. Pamirkyti krumpliai ir mikroputomis dengtas
delnas geresniam sukibimui. Atlaiko kontaktinį karštį iki 100 °C. Anatomiškai sukurtos, išlaikė

„Derma“ testus ir turi „Oeko-Tex“ sertifikatą. Mažmeninės prekybos pakuotės turi etiketes su
aprašu, kad klientai galėtų pasirinkti parduotuvėje.

SAVYBĖS

Tvirtos
Ypač patogu avėti
Ypač lanksčios
Geras sukibimas
Ypač didelis pirštų galiukų

jautrumas

YPATYBĖS

Atsparumas karščiui iki 100 °C
Sertifikuotos darbui su maistu
Plonos
Atsparios naftos produktams

8803R

MIRKYTI KRUMPLIAI, DVIGUBAI DENGTAS DELNAS
Sužinokite daugiau
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APSAUGO NUO
nubrozdinimų, pūslių, jdrėskimų, jbrėžimų, plėštinių
žaizdų, sąlyčio su purvu, išsausėjimo, suskeldėjimo,
sąlyčio su drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
smulkus montavimas, surinkimas, mašinų valdymas,
statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, įrengimo darbai,
švok įrengimas, inžinerija, transportavimo darbai, mašinų

vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, remonto
darbai, techninės priežiūros darbai, darbas parduotuvėje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
mašinos ir įranga, mro, automobilių pramonė, transportas,
komunalinės paslaugos, statyba ir konstrukcijos,
logistika, įranga, aptarnavimas, mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS
Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Nuo karščio apsaugančios pirštinės, Tiksliems
darbams skirtos pirštinės
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Infinity
PAMUŠALO MEDŽIAGA Nailonas, 18 gg, Spandeksas
VIKRUMAS 5
SUKIBIMO DIZAINAS Gumuotas sukibimo paviršius
SPALVA Juodos, Geltona
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/72
PAKUOČIŲ TIPAI Pakabinimo etiketė su pakabinimo anga
APLIEJIMAS Aplietos 3/4, Dvigubo mirkymo
APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas, Nitrilo puta, PU vandens
pagrindu
RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis
RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė
VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nailonas,
Elastanas
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420
+A1

Contact heat rating valid for palm area only

DYDIS ART. NR. EAN

7 8803R-7 7340118368153

8 8803R-8 7340118368245

9 8803R-9 7340118368337

10 8803R-10 7340118368429

11 8803R-11 7340118368511
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