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Microflex® 63-864

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NATURALNA GUMA
LATEKSOWA ROZPRYSK

STYLE #

63-864
Naturalna
guma
lateksowa

COATING
MATERIAL

GRIP
DESIGN

CUFF
STYLE COLOUR

POW-
DER-
FREE

EN SIZE LENGTH
MM

THICKNESS
MM PACKAGING

Teksturowane
wykończenie Ściągaczem Naturalne Tak

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

245 0.16

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

DESCRIPTION
• Grubsze od naszych przeciętnych rękawic lateksowych Dzięki

wyjątkowej konstrukcji odpornej na przerwanie lub przecięcie
rękawice Microflex® 63-864 cechują się niezawodną
wytrzymałością. Czubki palców są grubsze niż w większości
standardowych rękawic lateksowych, co zapewnia
skuteczniejszą ochronę.

• Niezawodnie precyzyjny chwyt. Wzmacniane, teksturowane
końce palców zapewniają bezpieczny, niezawodny chwyt
również w trudnych warunkach pracy oraz większą sprawność
manualną przyczyniającą się do wzrostu wydajności pracy.

• Doskonała ochrona dla pracowników branży motoryzacyjnej.
Gwarancja bezpieczeństwa i suchych rąk w każdych
warunkach, podczas wykonywania średnich i ciężkich prac.

• Wyjątkowa jakość wykonania. Zaprojektowane i
wyprodukowane z myślą o jakości. Grubość rękawicy z
nawiązką spełnia normy jakości. Wskaźniki liczebności
mikrootworów są niższe od standardowych minimalnych
wymagań dla przeciętnych rękawic lateksowych.

•

Niezawodna ochrona i pewny chwyt
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Testy analityczne/pomiary
• Montaż i kontrola
• Czyszczenie
• Przeprowadzanie analiz w miejscu przestępstwa
• Przetwórstwo nabiału
• Procesy filtrowania
• Przetwórstwo żywności
• Ogólne prace konserwacyjne
• Obsługa małych/drobnych elementów
• Utrzymanie czystości and prace konserwacyjne
• Lekkie prace konserwacyjne i porządkowe
• Lekkie prace montażowe
• Lekkie prace montażowe elementów powlekanych olejami
• Konserwacja wyposażenia i narzędzi
• Warsztaty lakiernicze
• Chwytanie i montowanie mokrych lub suchych elementów
• Ochrona przed krwią i innymi płynami ustrojowymi
• Uzupełnianie paliwa
• Spodnie rękawiczki do obróbki mięsa/ryb
• Prace w magazynach

KATEGORIA III


