
Bu kışlık astarlı eldiven Sympatex  sayesinde su geçirmezdir. Dayanıklıdır ve Microthan + ile en iyi
kavramaya sahiptir. Takviyeli işaret parmağı, takviyeli dikişler, takviyeli parmak uçları, ön kıvrımlı
parmaklar ve özel olarak tasarlanmış başparmak gibi ergonomik işlevler, genel işler için bu yüksek
teknolojili profesyonel eldivene uzun çalışma günlerinde ekstra kullanılabilirlik sağlar. Sympatex
membran PTFE içermez.
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ÖZELLİKLER

Ekstra rahat
Esnek
Çok dayanıklı
Harika kavrama

ÖZELLİKLER

Yansıtıcı

Özel olarak tasarlanmış detaylar
Takviyeli parmak uçları
Ön kıvrımlı parmaklar
Su geçirmez
Özel olarak tasarlanmış baş parmak
Ergonomik şekilli
Takviyeli işaret parmağı

Krom içermez
Takviyeli dikiş
Rüzgar geçirmez
Sympatex membran
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SYMPATEX  ILE SICAK VE SU GEÇIRMEZ

Daha fazla bilgi
edinin
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ŞU RISKI ÖNLER
krom alerjisi, sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma,
çizilme, derin kesik, kirle temas, kuruma, çatlama, nemle
temas, soğukla temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
karanlık ortamlar, rüzgarlı ortamlar, kuru ortamlar, soğuk
ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli
ortamlar, kirli ortamlar, kaygan ortamlar, sert ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI
makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, inşaat,
toprak hazırlama, ulaştırma işleri, havalimanı işleri,
madencilik, ahşap sektörü işleri, orman işleri, tarım işleri,
bahçecilik

BIRINCIL ENDÜSTRILER
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

BIR TÜR IŞ
Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Çok yönlü iş eldivenleri, Soğuk yalıtımlı eldivenler
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Pro
AVUÇ IÇI MALZEMESI Microthan +
ÜST KISIM MALZEMESI Poliester
ASTAR Kış mevsimine göre astarlı
ASTAR MALZEMESI Koyun postu
UZUNLUK 260-295 mm
EL BECERISI 5
KAVRAMA TASARIMI Elmas tutuş deseni
RENK Siyah, Gri, Sarı
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/60
AMBALAJ TÜRLERI Ürün bilgili kanca
KAPATMA YÖNTEMI Lastikli 360°
İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliester
ORTA MALZEME SPESİFİKASYONU Polietilen
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliüretan, Naylon,
Poliester

®

UYGUNLUK
Cat. II TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

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

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

ÖZELLIKLER
Sıcak astar Rüzgar geçirmez Su geçirmez

ÖLÇÜ MADDE NO EAN

8 9126-8 7392626030503

9 9126-9 7392626030510

10 9126-10 7392626030527

11 9126-11 7392626030534
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