8020 Supermars _ 8023 Supermars-E

Termékleírás

Product description

Készült víz-és olaj-taszító, saválló és nem zsugorodó Multi-Blokk
bőrből. Ez a modell az ujjbegytől a szár végéig egy Gore-Tex ®
membránnal (oldhatatlanul rögzített - ESKA szabadalom), és ezüst
szálakkal kevert kötött Kevlar ® - béléssel van ellátva. Ezek a hightech anyagok teszik a kesztyűt vízhatlanná, légáteresztővé és
antibakteriálissá és optimális védelmet nyújtanak a kesztyű
viselőjének meleg és hideg ellen. A kesztyű alkalmas a tűzoltás
területén előforduló valamennyi tevékenységhez.
A tenyér, a kézfej és az ujjhegyek Kevlar ®-al védelemmel vannak
ellátva és ezért vágás-, csúszás- és kopásálló (4. védelmi szint).
A széles pánttal állítható bőr „szár” lángálló pamutszövettel bélelt.
A „szár” külső részén 3M fényvisszaverő szalag található.

Made from water- and oil-repellent, acid resistant and non-shrinking Multi-BlockLeather, this model is equipped with a Gore-Tex® insert from the fingertips to the
end of the shaft (permanently fixed – ESKA patent) and knit Kevlar® enhanced with
silver. These sophisticated materials make the gloves waterproof, breathable and
anti-bacterial and therefore offer the wearer optimal protection from heat and cold.
The gloves are suitable for all areas of operation of the fire brigade.
The palm, the back of the hand and the fingertips are reinforced with coated
Kevlar® and therefore cut-, slip- and wear proof (Level 4). The leather gauntlet
which can be adjusted in width by a strap is lined with flame retardant cotton
material. There is a 3M reflector strip attached to the outside of the gauntlet.

A Supermars-E modell ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint a
Supermars modell, csak Kevlar ® mandzsettával készül. Mindkét
modell 30 ° C-on mosható!
A Super Mars NIT szerint tanúsított verzióban is rendelhető
(Supermars 8020F). A szabvány előírásainak megfelelően a szár
hosszabb és a kesztyű kiegészítő csuklóvédelemmel rendelkezik.
Tanúsítva (Európában): EN 659:2003 / EN
659:2003+A1:2008 (több mint 22 másodperc); NIT 306

The model Supermars–E has the same performance profile as that
of the model Supermars, but it is finished with a knit Kevlar® cuff.
Both models can be washed at 30 °C!
The Super Mars is also available as an NIT certified model (Supermars
8020F). In compliance with the required standards the gauntlet is longer
and the gloves additionally equipped with a wrist protector.

Certification (Europe): EN 659:2003 / EN
659:2003+A1:2008 (more than 22 secs); NIT 306

Anyagok | Materials

Tanúsítvány | Certification
FIRE
BLOCK

Méretek | Sizes: 6 (XS) 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (XXL)
Tulajdonságok | Features

Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2111 Szada, Arany J. u. 11.
Tel: 30/389-9788; 30/330-0568
Email: ferenc.feicht@fewe.hu;
gyorgy.weltz@fewe.hu
Honlap: www.fewe.hu

