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ActivArmr® WorkGuard™ 43-216

OCHRONA MECHANICZNA DO ZASTOSOWAŃ
SPECJALNYCH CIĘŻKIE

STYLE #

43-216 Cięte i szyte

CONSTRUCTION LINER
MATERIAL CUFF STYLE COLOUR EN SIZE LENGTH

MM PACKAGING

Zewnętrzna
powłoka ze skóry
(dwoina bydlęca
o grubości 1,2
mm gatunku A/B)
Wewnątrz
wyściółka
dżersejowa.
Zszyte włóknem
Kevlar®
Szwy z włókien
typu Kevlar®
Bawełna
dżersejowa

Rękawice z
długim
mankietem

Żółty 9, 10, 11 370-415 6 par w woreczku,
6 woreczków w kartonie

DESCRIPTION
• ActivArmr® WorkGuard™ 43-216 to rękawice o wysokiej

odporności przeznaczone do zadań specjalnych, zapewniające
dobrą ochronę przed odpryskami stopionego metalu.
Doskonałe do różnych prac wymagających ochrony termicznej.
Bardzo trwałe; dobrze chronią też przed przecięciami,
przebiciami i otarciami.

• Ochrona przed wysoką temperaturą w szerokim zakresie
zastosowań
Rękawice ActivArmr® WorkGuard™ 43-216 otrzymały
certyfikację kategorii III ochrony przed wysokimi temperaturami
i określono w odniesieniu do nich poziom ochrony 413X4X
według normy EN 407. Dzięki temu rękawica sprawdza się w
szerokim zakresie zastosowań wymagających odporności na
wysokie temperatury, takich jak spawanie, obsługa urządzeń
oraz praca w otoczeniu, w którym występują zagrożenia
związane z wysokimi temperaturami lub odpryskami stopionego
metalu.

• Komfort
Wygodę noszenia rękawic ActivArmr® WorkGuard™ 43-216
zapewnia miękka wewnętrzna wyściółka dżersejowa oraz
mankiet z bawełnianej tkaniny dżinsowej.

• Wyjątkowa trwałość i ochrona mechaniczna
Te rękawice do ciężkich prac wykonane z odpornej skóry mają
wzmocnienie zwiększające ochronę przed otarciami.
Szwy są wykonane z włókna Kevlar® i wzmocnione kawałkami
surowej skóry bydlęcej.
Taka konstrukcja zapewnia znakomitą ochronę mechaniczną.

REMARKS
• EN 12477 Type A

FEATURED TECHNOLOGY

Kevlar®

Trwałe i wygodne rękawice do spawania.
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Spawanie
• Ładowanie i rozładowywanie w środowisku, gdzie istnieje

ryzyko wystąpienia wysokiej temperatury i rozprysków płynnego
metalu

KATEGORIA III


