
Mănuși de lucru de precizie cu senzație unică și dexteritate mare pentru lucrări în medii uleioase și
unsuroase. Extrem de ușoare datorită tricotului de 18 gg. Impregnate complet, cu palmă acoperită cu
microspumă pentru priză mai bună. Rezistă la contact termic până la 100 °C. Proiectate anatomic,
trec testele dermatologice și au certificat Oeko-Tex.

PROPRIETĂŢI

Durabile
Extrem de confortabilă
Extrem de flexibile
Priză bună

Sensibilitate extrem de bună la
vârfurile degetelor

CARACTERISTICI

Rezistă la o temperatură de contact de
până la 100°C
Aprobate pentru manipularea
produselor alimentare
Subţiri
Rezistente la uleiuri şi grăsimi
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IMPREGNATE COMPLET PALMĂ ACOPERITĂ DUBLU
aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni,
contact cu murdăria, crăpare, contact cu umezeala, contact
cu ulei şi grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii umede, medii uleioase şi unsuroase, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare fină, asamblare, operarea maşinilor, lucrări de
construcţii, tâmplărie, lucrări de instalare, instalaţii hvac,
inginerie, lucrări de transport, conducerea maşinilor,
lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, lucrări
de reparaţii, lucrări de servicii, lucrări de magazin

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuşi de protecţie la căldură, Mănuși pentru lucrări
de precizie
CATEGORIE Cat. II
COLECȚIE Infinity
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Nailon, 18 gg, Spandex
DEXERIATE 5
DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă

CULOARE Negru, Galben
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/120
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
IMPREGNARE Impregnate complet, Dublu impregnate
MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril, Spumă de nitril, PU
pe bază de apă

STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată
MATERIAL MANŞETĂ Material textil
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Nailon, Elastan
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE
Cat. II TP TC 019:2011

Informaţii/UIS EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

MĂRIME ART. NR. EAN

6 8804-6 7340118383774

7 8804-7 7340118319179

8 8804-8 7340118319186

9 8804-9 7340118319193

10 8804-10 7340118319155

11 8804-11 7340118319162
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