
Nagyon meleg kesztyű, számos professzionális tulajdonsággal, mint például a szélálló kézfej,
Macrothan + minőségű szintetikus bőrből készült, gyémánt fogórészmintázattal a tenyérrészen. A
bambusz puhává, lélegzővé teszi a kesztyűt, és az érzékeny bőrűek is használhatják. Félig bélelt,
krómmentes és megerősített varratokkal készült. Professzionális, általános munkafeladatokhoz,
különösen a hideg és szeles környezetben.

®

TULAJDONSÁGOK

Nagyon tartós
Extra kényelmes
Jó ujjbegyérzékenység
Tökéletes illeszkedés
Rugalmas
Kiváló fogást biztosít

JELLEMZŐK

Különlegesen kialakított részletek
Krómmentes
Fényvisszaverő
Különlegesen kialakított hüvelykujj
Megerősített varratok
Ergonomikusan kialakított
Megerősített mutatóujj
Megerősített ujjbegyek
Szélálló kézfej

ÁLTALÁNOS MUNKAKESZTYŰK
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A TÖKÉLETES KESZTYŰ A LEGNEHEZEBB HELYZETEKHEZ
Tudjon meg többet
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A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL
krómallergia, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok,
horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés
szennyeződéssel, kiszáradás, kirepedezés, érintkezés
nyirkossággal, érintkezés olajjal

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET
sötét környezetek, szeles környezetek, száraz
környezetek, hideg környezetek, nyirkos környezetek,
piszkos környezetek, csúszós környezetek, olajos és zsíros
környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
összeszerelés, gépüzemeltetés, építési munkák,
ácsmunkák, telepítési munkák, hvac (fűtés, szellőzés és
légkondicionálás) telepítése, építés, talajelőkészítés,
betonmunkák, gépészeti munkák, szállítmányozási munka,
gépek vezetése, raktári munka, repülőtéri munka,
bányászat, faipari munka, erdészeti munka,
mezőgazdasági munka, kertészet

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

MUNKA TÍPUSA
Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk
KATEGÓRIA Cat. II
KOLLEKCIÓ Pro
TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan +
FELSŐRÉSZ ANYAGA Poliészter
BÉLÉS Félig bélelt
BÉLÉS ANYAGA Bambusz
HOSSZ 225-265 mm
KEZELHETOSÉG 5
FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Gyémánt fogórészmintázat
SZÍN Fekete, Szürke
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60
CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Akasztó függőcímkével
ZÁRÁSI MÓDSZER Rugalmas 360°
BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Viszkóz
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliuretán,
Nejlon, Poliészter

®

MEGFELELŐSÉG
Cat. II TP TC 019:2011

Információ/UIS EN 388:2016
2131X

EN 420:2003
+A1:2009

JELLEMZŐK
Szélálló

MÉRET CIKKSZÁM EAN

8 9161-8 7392626056343

9 9161-9 7392626056374

10 9161-10 7392626056404

11 9161-11 7392626056435

12 9161-12 7392626056466
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