
Šis sintētiskās ādas cimds ir ergonomiski izstrādāts, un tam ir pirkstu galu aizsardzība. Plaukstai ir
izmantots Microthan  materiāls papildu izturībai, tam ir rombu raksts labākai saķerei, un aizmugure
ir izgatavota no neilona. Tam ir Velcro aizdare ciešākai savilkšanai, un cimds ir piemērots montāžas
darbiem dažādās nozarēs.
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ĪPAŠĪBAS

Ļoti izturīgi
Ļoti ērti
Laba pirkstu galu jutība
Nevainojami pieguļoši
Elastīgi
Lieliska saķere

IEZĪMES

Vīļu aizsardzība
Reflektors
Rādītājpriksta aizsardzība
Bez hroma
Ieliekti pirksti
Īpaši konstruēts īkšķis
Pirkstu galu aizsardzība
Ergonomiska forma
Īpaši konstruētas detaļas

MONTĀŽAS CIMDI
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LIELISKA SAĶERE UN PIRKSTU AIZSARDZĪBA
Uzzināt vairāk
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NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS
alerģija pret hromu, tulznas, noberzumi, skrambas,
plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, sausa āda,
plaisāšana

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI
tumša vide, sausa vide, tīra vide, mitra vide, eļļaina un
taukaina vide, netīra vide, slidena vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS
precīzā montāža, montāža, mašīnu ekspluatēšana,
uzstādīšana, elektroinstalāciju ierīkošana, apkures,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu
uzstādīšana, būvniecība, grunts sagatavošana,
inženierpakalpojumi, mašīnu vadīšana, transportēšana,
darbs noliktavā, darbs lidostā, darbs mežizstrādē, darbs
lauksaimniecībā, dārzniecība, remontēšana

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES
lauksaimniecība, kalnrūpniecība, nafta, gāze, petroķīmija,
celuloze un papīrs, stikls, ķieģeļi, betons, metāla ražošana,
mehānismi un iekārtas, mro, autobūve, transports,
komunālie pakalpojumi, būvniecība, loģistika, horeca,
telpas, pakalpojumi, mazumtirdzniecība

DARBA VEIDS
Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Montāžas cimdi
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Pro
PLAUKSTAS DAĻAS MATERIĀLS Microthan +
ROKAS AUGŠDAĻAS MATERIĀLS Neilons
ODERE Bez oderes
GARUMS 198-243 mm
VEIKLĪBA 5
SAĶERES DIZAINS Dimanta formas saķeres faktūra
KRĀSA Melna, Pelēka, Dzeltena
PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/60
IEPAKOJUMA VEIDI Āķis ar etiķeti
AIZVĒRŠANAS METODE Līpaizdare
ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Poliuretāns, Neilons,
Poliesters
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ATBILSTĪBA
Cat. II TP TC 019:2011

Informācija/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420
+A1

IZMĒRS
ARTIKULA
NR

EAN

6 9120-6 7392626020825

7 9120-7 7392626020832

8 9120-8 7392626020849

9 9120-9 7392626020856

10 9120-10 7392626020863

11 9120-11 7392626020870
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