
Parocīgi, pret iegriezumiem izturīgi (D līmenis) cimdi montāžas darbiem. Labi pieguloši, 15 gg
trikotāža ar CRF  tehnoloģiju izturībai pret iegriezumiem. Pirkstu daļas pārklājums ar īpaši mīkstām
nitrila putām, pārklājums plaukstas daļā labai saķerei ar taukainām un eļļainām virsmām. Izturīga
īkšķa locītavas daļa paildzina kalpošanas laiku. Aizsardzība pret saskares karstumu līdz 100 °C. Ādai
draudzīgs, ar Derma testu un Oeko-Tex sertifikātu.

®

ĪPAŠĪBAS

Augsts aizsardzības līmenis
Laba pirkstu galu jutība
Elastīgi
Laba saķere
Izturīgi
Ērti

IEZĪMES

Iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C
Apstiprināti lietošanai ar pārtikas
produktiem
Izturīgi pret eļļu un taukiem
Stiprinājums starp rādītājpirkstu un
īkšķi
Anatomiski konstruēti
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MĪKSTI CIMDI, PIRKSTU PĀRKL., D AIZS
Uzzināt vairāk
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NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS
griezumi, nobrāzumi, tulznas, noberzumi, skrambas,
plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, sausa āda,
plaisāšana, saskare ar eļļu un taukiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI
vide, kurā iespējami sagriešanas riski, mitra vide, eļļaina
un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS
precīzā montāža, montāža, mašīnu ekspluatēšana,
būvniecība, galdniecība, uzstādīšana, apkures, ventilācijas
un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana, darbs ar
lokšņu metālu, betonēšana, inženierpakalpojumi,
transportēšana, mašīnu vadīšana, darbs noliktavā, darbs
lidostā, metālrūpniecība, darbs stiklrūpniecībā,
remontēšana, darbs papīrrūpniecības jomā, darbs
apkalpošanas jomā, darbs veikalā

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES
celuloze un papīrs, stikls, ķieģeļi, betons, metāla ražošana,
mehānismi un iekārtas, mro, autobūve, transports,
komunālie pakalpojumi, būvniecība, loģistika, telpas,
pakalpojumi, mazumtirdzniecība

DARBA VEIDS
Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgi cimdi,
Cimdi ar aizsardzību pret karstumu
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Infinity
ODERES MATERIĀLS 15 gg, CRF  tehnoloģija,
Stiklšķiedras diegs, HPPE, Neilons, Spandekss
VEIKLĪBA 5
SAĶERES DIZAINS Putu saķeres faktūra
KRĀSA Melna, Dzeltena
PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/120
IEPAKOJUMA VEIDI Vairuma iepakojums
IEMĒRKŠANAS APJOMS Iemērcētas 3/4 no cimda,
Divreiz iemērcēti
IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Nitrils, Nitrila
putas, PU uz ūdens bāzes
APROCES VEIDS Adīta aproce
APROCES MATERIALS Tekstils
IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) Izturības
pret griešanu ar asu priekšmetu D līmenis
IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) TDM: 15 N
IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA HPPE (High
performance polyethylene), Neilons, Stiklšķiedras diegs,
Elastāns
ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Nitrils

®

ATBILSTĪBA
Cat. II TP TC 019:2011

Informācija/UIS EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X43D

EN 420
+A1

Contact heat rating valid for palm area only

IEZĪMES
Izturīgs pret
griešanu ar asiem
priekšmetiem

IZMĒRS
ARTIKULA
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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