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Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit 
od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění 
nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
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TEGERA®  8128  
Textilní rukavice, bavlna, terčíky z PVC (vinylu) bez 
ftalátů, spandex, kat. I, šedá a bílá, elastická v úhlu 180°, 
pro montážní práce 
 

Vlastnosti 
Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobrý úchop 

 
specifikace

TyP rukaVICe rukavice ke všeobecnému použití, minimální 
rizika 

kaTegorIe kat. I 

VelIkosTI 6, 7, 8, 9, 10, 11 

MaTerIál DlaňoVé čásTI Terčíky z PVC (vinylu) bez ftalátů, 
bavlna 

MaTerIál zaDní čásTI spandex 

ÚChoPoVá sChoPnosT 5 

TyP ManžeTy rolovaný okraj 

MaTerIál ManžeTy Textil 

uPeVnění elastické v úhlu 180° 

rozsah Délek 220-270 mm 

BarVa Šedá, bílá 

PočeT Párů V Balení/kraBICI 12/300 

sPeCIfIkaCe MaTerIálu Bavlna 80 %, polyvinylchlorid 
15 %, elastan 5 % 

VelIkosT č. Výr. č. ean

6 8128-6 7392626023000

7 8128-7 7392626023017

8 8128-8 7392626022270

9 8128-9 7392626023024

10 8128-10 7392626022287

11 8128-11 7392626023031
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Vlastnosti 
Řetízkový steh, měkká 
 

HlaVní ocHrana 
Chrání před těmito riziky: puchýře, oděrky, kontakt 
s nečistotou 
 

HlaVní prostředí pro použití 
suchá prostředí, čistá prostředí 
 

HlaVní oblasti použití 
Montážní práce, inspekční práce, ovládání strojů, instalační 
práce, řízení strojů, práce ve skladech, zahradnické práce, 
práce v papírenském průmyslu, asanace, úklid, práce v 
hotelech a restauracích, zdravotnictví, servisní práce, 
dílenské práce 
 

HlaVní odVětVí pro použití 
automobilový průmysl, servis 
 

typ práce 
lehké práce

         kat. I

TEGERA®  8128  

en 420
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TEGERA®  8128  
 
 popis sHody 

en 420:2003 + a1:2009 ochranné rukavice - Všeobecné 
požadavky a metody zkoušení

směrnice rady 89/686/ehs (směrnice o osobních 
ochranných prostředcích) 

         kat. I

en 420

  


