SHOWA 257

SHOWA 257
Kesilmeye karşı koruyucu bu eldiven, otomotiv ve presleme
uygulamaları ile endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere
özel olarak tasarlanmıştır. 13 kalibrelik hafif tasarımı
sayesinde, yüksek düzeyde el becerisi sağlayan ve kesilmeye
karşı son derece dayanıklı olan bu eldiven, kesilmeye karşı
dayanıklılık özelliğinden ve performansından ödün vermeden
defalarca yıkanabilir. Sünger nitril kaplama, aşınmaya,
takılmaya ve delinmeye karşı koruma sağlar.

FAYDALARI

SEKTÖRLER

•

Kesilmeye dayanıklı

•

Daha fazla el becerisi

•

Hafif

•

Hava alabilir

•

Makinede yıkanabilir

•

Ele oturan

•

Aşınmaya dayanıklı

•

Dokunmatik ekran uyumlu

İnşaat

Cam

İmalat

Mekanik

Metalurji

TEHLIKE

ÖZELLIKLER
•

Likra

•

Elastik bilek manşeti

•

Köpük nitril avuç içi yüzeyi

•

Köpüklü tutuş yüzeyi

•

Aramid örgü

Kesim

NORMLAR & SERTİFİKALAR

Cat II

Otomotiv

EN 388:2016

4X42F

Isı

İŞ KOLLARI VE UYGULAMALAR

EN 407:2004

2

•

Otomotiv tamir ve bakımı

•

Mekanik ve mühendislik

•

Metal damgalama

•

Cam ve pencerelerin taşınması

•

Düz cam imalatı

•

Pencere imalatı

•

Bileşen montajı
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SHOWA 257

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

KAPLAMA

MATERYAL

•

•

Aramid örgü

•

Likra

•

Paslanmaz çelik

Köpük nitril

BEDENLER

Kutu başına çift: 72
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

UZUNLUK
241 - 279mm

RENK
•

Siyah

•

Sarı

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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