ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
Ιδιότητες
• Εξαιρετική αφή στο στεγνό και στο
βρεγμένο, χάρη στο ειδικό προφίλ της
επιφάνειας.
• Εξαιρετική ευκαμψία για εργασίες ακριβείας στη συναρμολόγηση.
• Καλή μηχανική αντοχή.
• Πλεγμένη απένδυση nylon, φιλική στην
επιδερμίδα, χωρίς ραφές.
•Π
 οιοτική επίστρωση φυσικού latex ανοιχτό επάνω μέρος για καλή κυκλοφορία
του αέρα.
• Δεν περιέχει σιλικόνη.
EN 388

3.1.3.1.

Πρότυπα ΕΝ/Τιμές
απόδοσης
EN 420 + EN 388
Κατ. II / τιμές απόδοσης 3.1.3.1.

Πεδία χρήσης
• Όλες οι εργασίες που απαιτούν καλή
συμπεριφορά στην αφή και άριστο έλεγχο στο βρεγμένο.
• Χρήση σε υγρούς και στεγνούς χώρους.
• Μικρές έως μέτριες εργασίες συναρμολόγησης και εργασίες συνεργείου.
• Ιδανικό για εργασίες μηχανικού.
• Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών.
• Παραγωγή αυτοκινήτων και συντήρηση.
• Εργασίες αμαξωμάτων.
• Μέτριες εργασίες ταξινόμησης, συσκευασίας και αποθήκευσης.
• Εργασίες για μεταφορικές εταιρίες
• Ε λαφριές έως μέτριες εργασίες στις οικοδομές, ειδικά στις κατασκευές εσωτερικών
χώρων.

Μέγεθος
7
8
9
10
11

Κωδ. αρ.
0899 400 528
0899 400 529
0899 400 530
0899 400 531
0899 400 532

Ζεύγη/Τεμ.

6

ΓΑΝΤΙΑ „PROFI“ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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Ιδιότητες
Ο συνδυασμός από βαμβακερό
εσωτερικό ύφασμα, velcron και
ειδική επένδυση από αφρώδες
πολυμερές υλικό, προσφέρει πολλές
άριστες ιδιότητες:
• Ε ξαιρετική αφή στο στεγνό και το βρεγμένο.
• Καλή χημική αντοχή της επένδυσης στα
λάδια, τα γράσα και τα άλλα χημικά που
χρησιμοποιούνται συνήθως στον τεχνικό
κλάδο.
• Ιδιότητες απόσβεσης των κραδασμών και
της πίεσης.
•Ά
 ριστη εφαρμογή.
•Α
 σφαλής χρήση χάρη στο velcron.

EN 388

3.1.2.1.

Πρότυπα ΕΝ/Τιμές
απόδοσης
EN 420 + EN 388
Κατ. II / τιμές απόδοσης 3.1.2.1.

M 09 0066

Πεδία χρήσης
• Τ ο πολύπλευρο ταλέντο για όλες τις εργασίες στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.
• Ελαφριές έως μέτριες εργασίες όπου
απαιτείται η καλή ικανότητα αφής και η
μεγάλη ευελιξία.
• Ιδανικό για εργασίες συναρμολόγησης,
εργασίες συνεργείων, εργασίες μηχανικών
και εργασίες σε αμαξώματα.
• Ιδανικά για εργασίες μεταφοράς και αποθήκευσης.
• Εργασίες με ργαλεία χειρός σε μηχανήματα.

Μέγεθος
8
9
10
11

Κωδ. αρ.
0899 400 652
0899 400 653
0899 400 654
0899 400 655

Ζεύγη/Τεμ.
6

