
ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ, BLACK PU

EN 420 EN 388 

kat. II 2.1.2.1

Розміри / артикул:

Сфера застосування:
Обробка деталей,точна механіка, електронна промисловість,
автосервіс, монтаж.

Особливості:
• Тонкі безшовні поліестерові рукавички, покриті

шаром поліуретану.
• Підходить для точних робіт завдяки своїй еластичності

та гарній адгезії до рук.

6 0899402406
7 0899402407
8 0899402408
9 0899402409
10 0899402410
11 0899402411

РУКАВИЦІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ, PU, LEVEL D

EN 420 EN 388 

kat. II 4.4.4.3

Сфера застосування:
Обробка гострих предметів, лез, скла.

Особливості:
• М'які та зручні безшовні рукавички, виконані з синтетичного

волокна UHMWPE (поліетелинова надвисока молекулярна
маса). Ці волокна мають міцність на розрив в 10-15 разів
більше, ніж сталь, що є секретом максимальних параметрів
зносу, розрідження та розриву.

• Мають поліуретанове покриття на долоні.

Розміри / артикул:
7 0899407107
8 0899407108
9 0899407109
10 0899407110
11 0899407111

РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ ОДНОРАЗОВІ
Особливості:

EN 420 EN 374

kat. I

Розміри / артикул:

Сфера застосування
Харчова, хімічна, косметична та електротехнічна промисловість,
лабораторії, фарбування лакування та полірування, 
обробка пестицидами, домашній живопис. 

• Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання.
• Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин.
• Рукавичку можна надіти на будь-яку руку
• Потовщена манжета
• Товщина рукавичок 0,12 мм ± 0,02 мм.
• Кількість в упаковці - 100 шт.

EN 374

M 0899 407 471
  L 0899 407 472
 XL 0899 407 473

РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ ОДНОРАЗОВІ
Особливості:

EN 420

kat. I

Розміри / артикул:

Сфера застосування
Можуть використовуватися при малярних роботах, грунтовці 
і шпаклівці, прибирання, полірування, роботах з синтетичними 
смолами і клеями, роботах з пестицидами, в науково-дослідних 
центрах і лабораторіях, при роботі з тваринами, на харчових 
виробництвах, при виробництві лікарських препаратів, 
косметичних засобів, в хімічній і електронній промисловості.

• Захисні рукавички з нітрилу для одноразового використання.
• Не містять силікону, стійкі до багатьох хімічних речовин.
• Рукавичку можна надіти на будь-яку рук
• Потовщена манжета
• Товщина рукавичок 0,16 мм ± 0,02 мм.
• Кількість в упаковці - 100 шт.

EN 374

  L 0899470399
 XL 0899470400

EN 374




