
Pirštinės išklotos vandeniui atsparia "Sympatex " medžiaga. Dėl "Microthan +" pirštinės patvarios
ir gerai sukimba. Ergonomiškos funkcijos, pavyzdžiui, sustiprinta smiliaus apsauga, sustiprintos
siūlės, sustiprinti pirštų galiukai, išlenkti pirštai ir specialiai sukurtas nykštys šioms aukštųjų
technologijų darbinėms, įvairiems darbams skirtoms pirštinėms suteikia papildomo komforto.
Sympatex  membranoje nėra PTFE.
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SAVYBĖS

Ypač patogu avėti
Lanksčios
Labai tvirtos
Puikus sukibimas

YPATYBĖS

Atšvaitai
Specialaus dizaino detalės
Sutvirtinti pirštų galai
išformuoti pirštai
Atsparumas vandeniui
Specialaus dizaino nykštys
Ergonomiškos formos
Sutvirtintas smilius
Be chromo
Sutvirtintos siūlės
Neperpučiamos
„Sympatex“ membrana
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ŠILTOS, ATSPARIOS VANDENIUI, SU SYMPATEX
Sužinokite daugiau

®

2023-04-01 Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų

gaminių reikšmių. Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio

dokumento informaciją.

ejendals.com



APSAUGO NUO
alergijos chromui, nubrozdinimų, pūslių, jdrėskimų,
jbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu, išsausėjimo,
suskeldėjimo, sąlyčio su drėgme, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA
tamsi aplinka, vėjuota aplinka, sausa aplinka, šaltoje
aplinkoje, drėgna aplinka, šlapia aplinka, riebaluota
aplinka, purvina aplinka, slidi aplinka, atšiaurioje
aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS
mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai,
statyba, dirvos paruošimas, transportavimo darbai,
darbas oro uoste, kasyba, medienos pramonės darbai,
miško darbai, žemės ūkio darbai, sodininkystė

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

DARBO TIPAS
Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės, Pirštinės su šalčio
izoliacija
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Pro
DELNO PUSĖS MEDŽIAGA Microthan +
VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliesteris
PAMUŠALAS Su žieminiu pamušalu
PAMUŠALO MEDŽIAGA Avies vilna
ILGIS 260-295 mm
VIKRUMAS 5
SUKIBIMO DIZAINAS Deimantų formos sukibimo
paviršius
SPALVA Juodos, Pilka, Geltona
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/60
PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete
UŽSEGIMO BŪDAS 360° elastinis audinys
VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliesteris
TARPINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Polietilenas
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliuretanas,
Nailonas, Poliesteris
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ATITIKTIS
Cat. II TP TC 019:2011

Informacija / UIS EN 388:2016
2121X

EN 420
+A1

EN 511
111

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold
flexibility (-50°C)

FUNKCIJOS
Šiltas pamušalas Neperpuč iamos Atsparus vandeniui

DYDIS ART. NR. EAN

8 9126-8 7392626030503

9 9126-9 7392626030510

10 9126-10 7392626030527

11 9126-11 7392626030534

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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