SHOWA 381

SHOWA 381
381 ultra hafif eldiven, uzun süreli kullanımda dahi esneklik ve
konfor göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Yalnızca 19
g ağırlığı, 0,84 mm’lik parmak kalınlığı ve benzersiz mikrofiber
tasarımı ile 381, hassas projelerde dahi optimum dokunma
hissi sağlar. Kullanılan ultra ince ve nefes alabilen malzeme
sayesinde sıcak ortamlarda avuç içi terini azaltır, bu da
eldiven içerisindeki konforu ve tutuşu artırır.

FAYDALARI
•

Aşınmaya dayanıklı

•

Yağa dayanıklı

•

Daha fazla el becerisi

•

Hava alabilir

•

Esnek

•

Yüksek hassasiyet

•

Ele oturan

•

Lateks içermez

•

Tekrar kullanılabilir

SEKTÖRLER

Havacılık Ve
Uzay

Havaalanları Ve
Limanlar

Otomotiv

İnşaat

Mühendislik

Mekanik

Madencilik

ÖZELLIKLER
•

İnce avuç içi malzemesi

•

İnce parmak kalınlığı

•

Kabartmalı mikro gözenekli nitril kaplama

•

Hafif

•

Optimum Astar Tasarımı

•

Tasarım iplik

•

Microfiber

TEHLIKE

Genel Amaçlı

İLETİŞİME GEÇİN
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

SHOWA 381

NORMLAR & SERTİFİKALAR

Cat II

EN 388:2016

4121X

EMBALLERING
•
Polybag ambalaj başına
çift: 10
•
Kutu başına polybag
ambalajlar: 12
•

İŞ KOLLARI VE UYGULAMALAR
•

Karmaşık parçaların kullanımı

•

Yağ kaplı parçaları içeren hafif montaj işlemi

•

Mekanik ve mühendislik

•

Otomotiv tamir ve bakımı

•

Kalıp

•

Kuru ve yağlı parça montajı

•

Bileşen montajı

•

Genel amaçlı

•

Ağır ekipman kullanımı

•

Denetleme

•

Araç işletme

•

Nakliyat

KAPLAMA

MATERYAL

•

•

Tasarım iplik

•

Mikrofiber

•

Dikişsiz örgü

Mikro gözenekli nitril

BEDENLER

Kutu başına çift: 120
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

UZUNLUK
220 - 270mm

TEKNOLOJIYI
•

Microfibre

RENK
•

Grå

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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