SHOWA 7166

SHOWA 7166
SHOWA 7166 genel amaçlı eldiven, elleri aşınma, yağ ve
kimyasallar gibi bir dizi tehlikeden koruyan, su geçirmez, tam
nitril kaplamaya sahiptir. Güçlendirilmiş güvenlik manşeti sıvı
ve tortuların eldivenin içerisine girmesini önlerken, yumuşak
pamuklu astar ise sıcaklığı kontrol eder ve teri uzaklaştırır.
Pürüzsüz kavrama yüzeyi, kuru ortamlar ve yüksek düzeyde
esneklik açısından idealdir.

FAYDALARI
•

Aşınmaya dayanıklı

•

Esnek

•

Geçirimsiz

SEKTÖRLER

Havaalanları Ve
Limanlar

Otomotiv

Madencilik

Petrol Ve Gaz

Depolama Ve
Dağıtım

TEHLIKE

ÖZELLIKLER
•

Pürüzsüz tutuş yüzeyi

•

Pamuk Jarse Astar

•

0 Kaplamalı Nitril

Genel Amaçlı

NORMLAR & SERTİFİKALAR

Cat II

İŞ KOLLARI VE UYGULAMALAR

EN 388:2016

4111X

•

Kimyasal sprey ve tedavi

•

Gül ve diken kesimi

•

Temel kamu hizmetleri

•

Yıkama ve temizleme

•

Drenaj, boru döşeme

•

Yağmur oluğu ve drenaj borusu

•

Su tesisatçılığı

•

Su/Kanalizasyon arıtma
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SHOWA 7166

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

KAPLAMA

MATERYAL

•

•

Pamuklu jarse

•

Ham kumaştan üretilmiş

Nitril

BEDENLER

Kutu başına çift: 72
9/M | 10/L

UZUNLUK
260mm

RENK
•

Mavi

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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