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Microflex® 73-847

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NEOPREN ROZPRYSK
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Teksturowane
palce Ściągaczem Ciemnoziel-

ony 1.5 Tak
5.5 - 6, 6.5 -
7, 7.5 - 8,
8.5 - 9, 9.5 -
10

245 0.10

100 sztuk na
dystrybutor,
10
dystrybutorów
w kartonie
wysyłkowym,
1000 rękawic w
kartonie
wysyłkowym

OPIS
• Miękkie i elastyczne tworzywo neoprenowe zapewnia większą

wygodę użytkowania przez dłuższy czas, umożliwiając
równocześnie pracownikom zachowanie większej wrażliwości
dotykowej.

• Teksturowanie na palcach zapewnia mocny i pewny chwyt,
natomiast zaawansowany skład materiału, z którego wykonane
są rękawice, przekłada się na znakomitą chwytność zarówno
na mokro, jak i na sucho.

• Produkt certyfikowany przez firmę U.S. Ergonomics pod kątem
ergonomiczności kroju oraz chwytności na mokro.
Udowodniono, że rękawice Microflex 73-847 redukują napięcie
mięśniowe oraz zmęczenie dłoni (mogące być przyczyną
poważnych urazów), a równocześnie zwiększają chwytność
podczas pracy w środowisku wilgotnym.

• Rękawice są wykonane bez użycia białek występujących w
gumie naturalnej oraz pudru, aby zapewnić pracownikom
ochronę przed alergiami, podrażnieniami i wysuszeniem skóry
dłoni.

UWAGI
• Antystatyczne, zgodne z normą EN1149

Ergonomiczne, neoprenowe rękawice jednorazowe
PODSTAWOWE BRANŻE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
• Przemysł biotechnologiczny
• Procesy filtrowania
• Mocowanie, przykręcanie i odkręcanie części
• Obsługa pistoletów malarskich/klejowych i rozpylaczy
• Kontrola i konserwacja narzędzi precyzyjnych
• Analizy laboratoryjne
• Badania laboratoryjne
• Lekkie prace montażowe (w środowisku mokrym i suchym)
• Lekkie prace konserwacyjne i porządkowe
• Produkcja w branży farmaceutycznej
• Podnoszenie i montaż małych i średnich części
• Przygotowywanie produktów farmaceutycznych
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