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OCHRONA MECHANICZNA DO ZASTOSOWAŃ
SPECJALNYCH ŚREDNIE

RODZAJ #

E024Y Naturalna guma
lateksowa
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PAKOWANIE

Postrzępione
krawędzie Żółty 36000 V 9, 10, 11, 12 410 1 pair in a bag,

5 pairs in a carton

E024B Naturalna guma
lateksowa

Postrzępione
krawędzie Czarny 36000 V 9, 10, 11, 12 410 1 pair in a bag,

5 pairs in a carton

OPIS
• Oferowane przez firmę Ansell rękawice izolacyjne Marigold do

prac elektrycznych są wykonane w 100% z naturalnej gumy
lateksowej z zastosowaniem opatentowanych, przyjaznych dla
środowiska procesów powlekania, które zapewniają
niezrównaną elastyczność i sprawność manualną.

• Ergonomiczny kształt naturalnego ułożenia dłoni i
nierozstawione palce ograniczają zmęczenie dłoni.

• Długi rozszerzony mankiet zapewnia odpowiednio dużo miejsca
i można wsunąć go na odzież.

• Rękawice są gładko wykończone, co ułatwia ich zakładanie i
zdejmowanie.

• Rękawice uzyskały certyfikat R potwierdzający właściwości A+
Z+H wymagane  według normy EN 60903, a także certyfikat
potwierdzający odporność na  bardzo niskie temperatury
(kategoria C).

UWAGI
• (1) see also Low Voltage Directive 2006/95/EC (50V–1000V)

with its national
conversions

Rękawice izolacyjne do prac elektrycznych wykonane
w 100% z gumy naturalnej zaprojektowano z myślą o
wyjątkowej wygodzie, wydajności i bezpieczeństwie.
PODSTAWOWE BRANŻE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
• Zastosowania związane z ryzykiem wystąpienia napięcia

dotykowego prądu przemiennego nieprzekraczającego 50 V (1)
• Wykonawcy instalacji elektrycznych
• Produkcja i naprawa silników hybrydowych
• Prace konserwacyjne, naprawy i obsługa urządzeń we

wszelkiego rodzaju środowiskach przemysłowych
• Naprawy i prace konserwacyjne związane z obsługą transportu

masowego
• Prace konserwacyjne, naprawcze oraz obsługa instalacji

elektrycznych
• Naprawy urządzeń telekomunikacyjnych w pobliżu instalacji

elektrycznych

KATEGORIA III


