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PŘÍSLUŠENSTVÍ - RUKAVICE

Nitril Gloves GRIPPAZ Black
Nitrilové gumové rukavice černé

CHARAKTERISTIKA:
Rukavice GRIPPAZ se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- silná mechanická odolnost

- povrch vyrobený ve tvaru „rybí šupina“ umožňuje stabilní uchopení 

za sucha i mokra

- vyznačuje se vysokou chemickou odolností

- dobře kopíruje ruku

- speciálně formulovaný nitril umožňuje pohodlné natažení na ruku

- maximální obratnost a cit při práci

- 100% nitril (žádné problémy s alergií na latexové proteiny)

- použitelné na dotykové obrazovky

APLIKACE:
GRIPPAZ jsou špičkové nitrilové rukavice nabízející bezkonkurenční 

pevnost a úchop. Tato víceúčelová rukavice je ideální pro použití  v 

údržbě, autoopravárenských dílnách, lakovnách, gastro provozech a v 

dalších provozech s náročnými podmínkami. GRIPPAZ je speciálně 

vytvořen z nitrilové organické sloučeniny, která nabízí vynikající 

ochranu proti brzdovým a spojkovým kapalinám, hydraulickým a 

motorovým olejem, tukům, bělícím prostředkům, peroxidu vodíku, 

hydroxidu sodnému a některým rozpouštědlům.

SPECIFIKACE:
Popis: patentové protiskluzové rukavice

bez pudru

Barva: černá

Délka: 24 cm

Síla materiálu: 0,15 mm, 6 mil 

(0,26 mm, 10 mil při sevření) 

Velikosti : M, L, XL, XXL

SKLADOVÁNÍ: 
V chladu a suchu na neurčito

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí 

údaje o bezpečnosti, které jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu 

výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

NÁZEV SKLADOVÝ KÓD BALENÍ
ČÍSLO 

VÝROBKU

ČÍSLO CELNÍHO 

SAZEBNÍKU

NITRIL GLOVES 

GRIPPAZ BLACK
CHNRGB - M, L, XL, XXL 50 ks/balení

CH137,CH138,

CH139,CH140
40151100

EN374-1:2016/Type B              EN374-5:2016                  EN388:1442

NORMY:


