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Rękawice zabezpieczające przed przecięciem
Rękawica chroniąca przed przecięciem Kevlar®

Właściwości
•Bezszwowa dzianina nośna ze 100 % kevla-
ru®.
•Wysokiej jakości powłoka z kauczuku natural-
nego z otwartym grzbietem ręki dla polepsze-
nia elastyczności i oddychania.
•Drobne profilowanie powierzchni dla uzyska-
nia dobrej chwytności.
•Stopień ochrony przed przecięciem 4 -> bar-
dzo dobre działanie ochronne przed przecię-
ciem i przekłuciem.

EN normy/właściwości
EN 420 + EN 388
Kat.II/właściwości: 3.4.4.3

Zastosowanie
•Do prac w przemyśle szklarskim, przetwór-
stwie metali, produkcji aluminium oraz do 
manipulacji profilami metalowymi i z tworzyw 
sztucznych. 

Kevlar® zabezpieczenie ramiona z otworem na kciuk

Rękawica ochronna „DY FLEX”

Rozmiar Art.nr Pak. /par

9 A0899 451 09 1

10 A0899 451 010

EN normy/właściwości
EN 388 właściwości: 1.3.4.1
EN 407 właściwości: X.1.X.X.X.X.

Właściwości Zastosowanie
Idelana ochrona przed przecięciem 
oraz wysoką temepraturą dla nad-
garstka oraz przedramienia.
•Idelane w połączeniu z rekawicą chroniącą 
przed przecięciem.
•Dwuwarstwowa, bezszwowa dzianina o 
drobnych oczkach ze 100 % kevlaru®.
•Z otworem na kciuk, dla zapewnienia stabil-
ności.
•Idealna ochrona przed przecięciem i oparze-
niem miękiszu dłoni, nadgarstków i przedra-
mion.

•Do prac w przemyśle szklarskim, przetwór-
stwie metali, produkcji aluminium oraz do 
manipulacji profilami metalowymi i z tworzyw 
sztucznych. 
•Szczególnie przydatne w pracach w podwyż-
szonej temperaturze oraz przy narażeniu skóry 
na przecięcie.
•Do niebezpiecznych prac w recyklingu i 
gospodarce odpadami.

Rozmiar Art.nr Pak. /par

uniwersalny A0899 400 420 1

Właściwości Zastosowanie
•Bezszwowa dzianina nośna Dyneema®.
•Elastyczna i przyjemna w noszeniu.
•Dobra chwytność dzięki powłoce PU po we-
wnętrznej stronie dłoni.
•Dobra wentylacja dzięki otwartemu grzbietowi 
ręki.
•Stopień ochrony przed przecięciem 3 -> duża 
odporność na przecięcie.

•Do prac wymagajcych pewnego chwytu.
•Do prac narażających użytkownika na prze-
cięcie skóry.

Rozmiar Art.nr Pak. /par

8 A0899 400 352
19 A0899 400 353

10 A0899 400 354

EN normy/właściwości
EN 420 + E388
Kat.II; właściwości: 4.3.4.2 


