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Microflex® 63-864
OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM A
KAPALINÁM PŘÍRODNÍ LATEX POSTŘIK

KÓD #

63-864 Přírodní latex

MATERIÁL
POVRSTV-
ENÍ

PROVEDENÍ
ÚCHOPU

PROVEDENÍ
MANŽETY BARVA

NEP-
UDR-
OVA-
NÉ

VELIKOST
EN

DÉLKA
MM

TLOUŠŤKA
MM BALENÍ

Zdrsnělý
povrch Obroubená Přírodní Ano

5,5 - 6, 6,5 -
7, 7,5 - 8,
8,5 - 9, 9,5 -
10

245 0.16

1000 rukavic na
přepravní karton
100 rukavic v
zásobníku
10 zásobníků na
přepravní karton

POPIS
• Tenčí než naše běžné latexové rukavice. Díky unikátnímu

designu, který předchází proděravění a roztržení, nabízí
rukavice Microflex® 63-864 sílu a životnost, na niž se můžete
spolehnout. Konečky prstů jsou silnější než u standardních
latexových rukavic pro maximální ochranu.

• Spolehlivý a precizní úchop. Vylepšené zdrsnělé konečky prstů
poskytují bezpečný a spolehlivý úchop v nepříznivých
pracovních podmínkách a rovněž lepší obratnost pro vyšší
produktivitu.

• Vynikající ochrana pro aplikace v automobilovém průmyslu. Ať
už je úkol pro ruce středně nebo vysoce náročný, ruce zůstávají
v bezpečí a v suchu – v mokrých i suchých podmínkách.

• Výjimečná řemeslná práce. Navrženy a vyrobeny s myšlenkou
na kvalitu. Tloušťka dlaně splňuje i převyšuje standardy kvality.
Úroveň dírek je nižší než standardní minimum požadované u
latexových rukavic.

•

Spolehlivá ochrana se spolehlivým úchopem
ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ

IDEÁLNÍ APLIKACE
• Analytické testování/měření
• Montáž a kontrola
• Čištění
• Analýza místa činu
• Zpracování mléka
• Filtrace
• Zpracování potravin
• Obecná údržba
• Manipulace s malými/jemnými díly
• Údržba a údržbářské práce
• Lehké úkony údržby a úklidu
• Úkony lehké montáže
• Lehká montáž zaolejovaných dílů
• Údržba vybavení a nástrojů
• Lakovny a nástřik barev
• Uchopování a montáž mokrých nebo suchých dílů
• Ochrana před krví a jinými tělními tekutinami
• Doplňování paliva
• Spodní rukavice pro zpracování masa/ryb
• Práce ve skladu

KATEGORIE III


