8018 MARS I _ 8024 MARS I-E

Termékleírás

Product description

Az ESKA Mars I - es védőkesztyűje különleges tulajdonságai és
kidolgozása miatt alkalmas tűzoltáshoz és műszaki mentési célokra.
A kesztyű teljes felülete víz-, olaj- és O-xilol-taszító, nem zsugorodó
és savaknak ellenálló Multi-Blokk bőrből készült, a tenyér részt
továbbá csúszás-, kopás- és vágásálló Kevlar ® bevonattal van

The protective glove Mars I from ESKA is suitable for both fire
fighting and for tech-nical work due to its special processing and
features. Made all round from acid re-sistant and non-shrinking
Multi-Block-Leather which is water-, oil- and O-Xylene repellent, the
palm also has an additional cut-, slip- and wear proof protection of

ellátva. Az érzékeny csukló területén is fokozott védelmet biztosít. A
kesztyű töltete kötött Kevlar ® anyag, a mandzsetta lángálló
pamutszövet. A háromdimenziós szabása (kézhez igazított) és a
heveder a mandzsetta területen (szélesség beállíthatósággal)
biztosítja a Mars I kényelmes viselését és a optimális
használhatóságát.

Kevlar®. The sensitive area around the inner wrist also has
reinforced protection. The gloves are lined with knit Kevlar®
material respectively the gauntlet is lined with flame-retardant cotton
material. Due to the three dimensional cut (matched to the form of a
hand) and the strap on the gauntlet (width adjustment) Mars I
provides excellent comfort and optimal tactility.

A Mars I-E modell ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint a Mars I
modell, csak Kevlar ® mandzsettával készül. Mindkét modell 30 °
C-on mosható!

The model Mars I-E has the same performance profile as that of the

Tanúsítva (Euro pában): EN 659:2003 / EN 659:2003+A1:2008

Certification (Europe): EN 659:2003 / EN 659:2003+A1:2008

szerint, (védelem O-Xylen-re több mint

model Mars I, but it is finished with a knit Kevlar® cuff. Both models
can be washed at 30 °C!

(O-Xylene more resistant than 22 secs)
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