
    Odolné proti kontaktnímu teplu do 500oC 
    • Zadní strana rukavice: PBI-aramid-skelná tkanina
    • Dlaň rukavice: PBI-aramid-skelná tkanina
    • Manžeta rukavice: PBI-aramid-skelná tkanina
    • Vnitřní podšívka: bavlněný úplet     
    • E N 388: 4 4 4 3     
    • E N 407: 4 4 4 4  4 X 
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Rukavice je vyrobena ze speciální tkaniny PBI-Aramid-Glass a je podšitá bavlněným úpletem. Poskytuje ochranu před účinky kon-
taktního tepla až do 500 ° C po dobu kontaktu až <15 s.
Ochrana proti vysokému mechanickému namáhání při dobré pohyblivosti a dotyku, odolná proti opotřebení, odolná a nehořlavá  
a s povrchovou úpravou odolnou proti proříznutí. 
 
Zkoušky EN 388: Dlaň rukavice.
Zkoušky EN 407: Kontaktní teplo - Dlaň rukavice.
Konvekční teplo, malé šplouchnutí roztaveného kovu: hřbet a dlaň rukavice
Sálavé teplo, velké množství roztaveného kovu: Zadní strana rukavice 
 
Oblasti použití:
Výroba a zpracování kovů, hutní podniky a slévárny, železářský a ocelářský průmysl, tavení hliníku, automobilový průmysl, vál-
covny, tváření plechů, garáže a svarárny, výroba a zpracování skla a keramiky, chemický průmysl, energetika. 
 
K dispozici jako palčáky nebo tříprsté rukavice 30-60 cm.

Omezení použití: Tato ochranná rukavice nechrání nositele, pokud dojde k pře-
kročení doby kontaktu nebo teploty kontaktu. Rukavice nechrání před kyselina-
mi, louhy, chemikáliemi, mikroorganismy, elektřinou a propíchnutím. 

Bezpečnostní instrukce: Uživatel je odpovědný za hodnocení rizik, která na 
pracovišti existují. Před každým použitím je důležité zkontrolovat, zda jsou ruka-
vice vhodné pro daný účel a v dobrém pracovním stavu.  
 
Pozor: Při práci se stroji  s rotujícími částmi se rukavice nesmí používat!
 
Skladování: Rukavice musí být skladovány na suchém místě, kde jsou chráně-
ny před vlhkostí, znečištěním a poškozením.

Tyto rukavice by měly být čištěny pomocí měkkého kartáče. Praní a chemické 
čištění může vést ke změně vlastností rukavic, za které výrobce nemůže převzít 
odpovědnost.
Neperte!


