
Išmani įpjovimams atspari pirštinė, D lygio, tinkanti smulkiems montavimo darbams. Puikiai
priglundanti 15 gg megzta tekstilė su CRF  įpjovimams atsparia technologija. Itin minkštu nitrilo
putplasčiu aplieti krumpliai ir dengtas delnas užtikrina puikų sukibimą su riebaluotais ir tepaluotais
paviršiais. Sutvirtintas nykščio pagrindas ilgesniam naudojimui. Apsauga nuo kontaktinio karščio iki
100 °C. Draugiška odai su „Derma“ testu ir „Oeko-Tex“ sertifikatu.

®

SAVYBĖS

Aukšto lygio apsauga
Didelis pirštų galiukų jautrumas
Lanksčios
Geras sukibimas
Tvirtos
Patogios dėvėti

YPATYBĖS

Atsparumas karščiui iki 100 °C
Sertifikuotos darbui su maistu
Atsparios naftos produktams
Sutvirtinimas tarp smiliaus ir nykščio
Anatominio dizaino
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MINKŠTA, APLIETI KRUMPLIAI, D LYGIO
Sužinokite daugiau
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APSAUGO NUO
įpjovimų, nubrozdinimų, pūslių, jdrėskimų, jbrėžimų,
plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu, išsausėjimo,
suskeldėjimo, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
aplinka, kurioje galimas įsipjovimo pavojus, šlapia aplinka,
riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
smulkus montavimas, surinkimas, mašinų valdymas,
statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, įrengimo darbai,
švok įrengimas, darbas su metalo lakštais, betonavimo
darbai, inžinerija, transportavimo darbai, mašinų

vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, metalo
darbai, stiklo pramonės darbai, remonto darbai,
popieriaus pramonės darbai, techninės priežiūros darbai,
darbas parduotuvėje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS
medienos masė ir popierius, stiklas, plytos, betonas,
metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro, automobilių
pramonė, transportas, komunalinės paslaugos, statyba ir
konstrukcijos, logistika, įranga, aptarnavimas, mažmeninė

prekyba

DARBO TIPAS
Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Įpjovimams atsparios pirštinės, Nuo karščio
apsaugančios pirštinės
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Infinity
PAMUŠALO MEDŽIAGA 15 gg, CRF  technologija, Stiklo
pluošto siūlai, HPPE, Nailonas, Spandeksas
VIKRUMAS 5
SUKIBIMO DIZAINAS Gumuotas sukibimo paviršius
SPALVA Juodos, Geltona
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/120
PAKUOČIŲ TIPAI Urminė pakuotė
APLIEJIMAS Aplietos 3/4, Dvigubo mirkymo
APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas, Nitrilo puta, PU vandens
pagrindu
RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis
RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė
ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio
atsparumas įpjovimams D
ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) TDM: 15 N
VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA HPPE (High
performance polyethylene), Nailonas, Stiklo pluošto siūlai,
Elastanas
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

®

ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X43D

EN 420
+A1

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJOS
Apsauga nuo
įpjovimo

DYDIS ART. NR. EAN

6 8808-6 7340118384405

7 8808-7 7340118319834

8 8808-8 7340118319841

9 8808-9 7340118319858

10 8808-10 7340118319810

11 8808-11 7340118319827
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