
Obratná rukavica odolná voči prerezaniu, úroveň B, s funkciou dotykovej obrazovky. Ultraľahká
vďaka 18 gg pleteniu s technológiou CRF  odolnou voči prerezaniu. Dlaň máčaná super mäkkou
nitrilovou penou, ktorá poskytuje vynikajúcu priľnavosť na suchých povrchoch. Spevnené sedlo palca
pre lepšiu životnosť. Vhodná pre precíznu prácu. Priedušné materiály pre celodenný komfort.
Ochrana pred kontaktným teplom do 100°C. Široká škála veľkostí znamená dokonale padnúcu
rukavicu pre každého. Šetrná k pokožke s certifikátom Derma-test a Oeko-Tex. Maloobchodné
balenie s popisnou visačkou pre pomoc zákazníkom pri výbere v predajni.

®

VLASTNOSTI

Odolné
Zvlášť pohodlné
Dobrá citlivosť končekov prstov
Pružné
Dobrý úchop

FUNKCIE

Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
Tenké
Pre dotykové obrazovky
Schválené na manipuláciu s
potravinami
Vystuženie medzi ukazovákom a
palcom

8805R

SUPER MÄKKÁ RUKAVICA, MÁČANÁ DLAŇ, ÚROVEŇ B
Zistiť viac
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CHRÁNI PRED RIZIKOM
porezanie, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance,
rezné zranenia, kontakt s nečistotami, vyschnutie,
popraskanie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA
prostredia s rizikami prerezania, suché prostredia, vlhké
prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA
jemná montáž, montáž, obsluha strojov, budovy a
stavebníctvo, truhlárstvo, maľovanie, inštalačné práce,
inštalácia systémov hvac, práca s plechom, inžinierstvo,
doprava, riadenie strojov, práca v sklade, práca na letisku,
práca s kovom, práca v sklárskom priemysle,
opravárenstvo, práca v papierenskom priemysle,
poskytovanie služieb, práca v obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA
celulóza a papier, sklo, tehly, betón, výroba kovov, strojové
zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel,
doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika,
hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE
Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s
izoláciou proti teplu
KATEGÓRIA Cat. II
ZBIERKA Infinity
MATERIÁL PODŠÍVKY 18 gg, Uhlík, Technológia CRF ,
HPPE, Nylon, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu
FARBA Sivá, Žltá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72
TYPY OBALOV Visačka so závesným otvorom typu „euro“
MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Nitrilová pena, PU na vodnej báze
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň

odolnosti proti prerezaniu B
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 9
N
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Nylon, HPPE
(High performance polyethylene), Niť z nehrdzavejúceho
oceľového vlákna, Uhlíkové vlákno
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

®

SÚLAD
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informácie/UIS

EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X41B

EN 420
+A1

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE
Ochrana pred
prerezaním

Pre dotykové
obrazovky

VEĽKOSŤ Č. TOV. EAN

6 8805R-6 7340118369204

7 8805R-7 7340118369297

8 8805R-8 7340118369389

9 8805R-9 7340118369471

10 8805R-10 7340118369563

11 8805R-11 7340118369655
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