SHOWA 7000

SHOWA 7000
Pürüzlü ve aşındırıcı malzemelerle çalışmak üzere tasarlanmış
olan SHOWA 7000 genel amaçlı eldiven, özel bir nitril
kaplamaya sahiptir. Pürüzsüz yüzeyi ıslak ortamlarda
mükemmel bir kavrama sağlarken, su geçirmez malzeme ise
yağ ve grese karşı bir bariyer görevi görür. Elastik ve örme
bilek manşeti tortu ve sıvıların eldivenin içerisine girmesini
önlerken, yumuşak pamuklu astar iç sıcaklığı kontrol eder.

FAYDALARI
•

Aşınmaya dayanıklı

•

Yağa dayanıklı

•

Su geçirmez

•

Sağlam tutuş

•

Tekrar kullanılabilir

•

Geçirimsiz

SEKTÖRLER

Tamamen kaplamalı nitril

•

Elastik bilek manşeti

•

Pamuk astar

•

Pürüzsüz tutuş yüzeyi

•

Deriye alternatif

Petrol Ve Gaz

Depolama Ve
Dağıtım

Genel Amaçlı

NORMLAR & SERTİFİKALAR

Cat II

Otomotiv

TEHLIKE

ÖZELLIKLER
•

Havaalanları Ve
Limanlar

İŞ KOLLARI VE UYGULAMALAR

EN 388:2016

•

Ağır ekipmanların taşınması

•

Montaj ve demontaj

•

Yıkama ve temizleme

•

Temel kamu hizmetleri

4111X
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SHOWA 7000

EMBALLERING
•
Polybag ambalaj başına
çift: 12
•
Kutu başına polybag
ambalajlar: 6
•

KAPLAMA

MATERYAL

•

•

Nitril

Pamuklu jarse

BEDENLER

Kutu başına çift: 72
8/S | 9/M | 10/L

KALINLIK
NA

RENK
•

Mavi

UZUNLUK
260mm

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI

Eldivenler, gösterilen kimyasal ve mekanik
tehlikelere karşı koruma sunar. Aşınma belirtileri
bulunan eldivenleri kullanmayın. Gerektiğinde,
eldivenin dış yüzeyini akan su altında temizleyin.
Kullanılmış eldivenleri yerel düzenlemelere uygun
şekilde atın. Makinelerin hareketli parçaları nedeniyle
dolanma riski bulunan durumlarda eldiven takmayın.
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