SHOWA 67NFW

SHOWA 67NFW
Buruşuk finişli doğal kauçuk sayesinde, genel amaçlı bu
eldiven yüksek performanslı taktik tutuş kabiliyeti ve ağır
işlere uygun koruma sağlar. Uzun ve zırhlı eldiven 67NFW,
çeşitli tehlikelere karşı ön kol koruması sağlar. Yumuşak, nem
emici astar, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar.

FAYDALARI

SEKTÖRLER

•

Deriye alternatif

•

Dayanıklı

•

Sağlam tutuş

•

Pürüzsüz astar

•

Esnek

•

Önkol koruması

Petrol Ve Gaz

TEHLIKE

ÖZELLIKLER
•

Pürüzlü tutuş yüzeyi

•

Tamamen doğal kauçuk kaplama

•

Pamuklu flanel astar

Genel Amaçlı

NORMLAR & SERTİFİKALAR

Cat II

Yardımcı Hizmet

EN 388:2016

3142X

İŞ KOLLARI VE UYGULAMALAR

EN 420:
2003+A1:2009

•

Ağır ekipmanların taşınması

•

Delme

•

Güverte mürettebatı

•

Su/Kanalizasyon arıtma

•

Su tesisatçılığı

•

Yağmur oluğu ve drenaj borusu

•

Kazı
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SHOWA 67NFW

EMBALLERING
•
Polybag ambalaj başına
çift: 12
•
Kutu başına polybag
ambalajlar: 3
•

KAPLAMA

MATERYAL

•

•

Pamuklu jarse

•

Pamuk

•

Ham kumaştan üretilmiş

Lateks

BEDENLER

Kutu başına çift: 36
10/L

KALINLIK
NA

RENK
•

Sarı

UZUNLUK
14 in

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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