Védőkesztyűk

uvex i-gonomics
Innovatív kézvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen
alkalmazkodik az ember külső megjelenéséhez; extrém ellenálló-képesség, kis tömeg és optimális szellőzés jellemzi.
A védőkesztyűket a felhasználó is szívesebben viseli – ez jelentős bónusz a biztonság terén.

uvex synexo Z200

Még jobb védelem – maximális kényelemmel
Az innovatív uvex synexo Z200 védőkesztyű megbízható védelmet nyújt – a
szekcionált védelmi zónák hatékonyan növelik a szakítószilárdságot és a vágás
elleni védelmet. A kesztyűk kiváló szellőzésük miatt, amelyet porózus bevonatuknak köszönhetnek, minden időben kifejezetten kényelmesen hordhatók.
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Relief Index

4,10

erő 4,8
Kiemelkedő kopásállóság,
optimális védelem
• Vizsgálati módszer:
Szakítószilárdság a
hüvelykujj-ízületnél
• Vizsgálati eredmény:
Szakítószilárdság = 410N

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV)
átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet,
és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

0
100 N

5
420 N

súly 4,2
A könnyed érzésnek köszönhetően
később fárad el
• Vizsgálati módszer:
A kesztyűk (egy pár) lemérése
• Vizsgálati eredmény:
Tömeg = 36,6 g
0
70 g

5
30 g

klíma 3,3
Csökkentett izzadás a kellemesebb
viselés érdekében
• Vizsgálati módszer:
Vízgőzáteresztés
• Vizsgálati eredmény:
RET érték/mm = 18,0
0
22 m2 Pa/Wmm

*a független Hohenstein Intézet által tesztelve

5
16 m2 Pa/Wmm
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Innovatív védőkesztyűk – „Made in Germany”
Gyártói és technológiai szakértelem

uvex védőkesztyű-szakértői központ, Lüneburg, Németország
Védőkesztyűink első osztályú minőségét a fejlesztési szakértelem, a legmodernebb robotirányítású technológiák és a szigorú minőség-ellenőrzés garantálja. A németországi termelés
hatékony, erőforráskímélő gyártást és rövid szállítási időt garantál a gyártótól a felhasználóig.

Fejlesztés/gyártás
Teljesen integrált fejlesztési folyamat minden lépésre kiterjedően:
• Saját fonál-/bélésfejlesztés
• Saját compounding (keverés)
• Speciálisan kifejlesztett forma- és folyamattechnológia
• Innovatív bevonattechnológia
• Ügyfélre szabott, egyedi megoldások kidolgozása
• Kész termékek műszaki módosítása (pl. szigetelő bélés)
• Gyártás egyedi megrendelésre (pl. fogyatékkal élőknek)
A legmodernebb termelés:
• 100%-ban oldószermentes termelés
• Fenntartható erőforrás-használat

Innováció
• Kiváló minőségű természetes és mesterséges szálak használata
– Bőrbarát
– Kiemelkedő kényelem
• Hitelesített, káros anyagoktól mentes termékek
– uvex pure szabvány (kiemelten bőrbarát, bőrgyógyászok által
jóváhagyva)
– Oeko-Tex® Standard 100 szabványnak
y
megfelelő
g
(pl. II. termékosztály)

top iinnovator
2013

Az OEKO-TEX®, proDERM és
s Top100
Top10
p100
0 hitelesítőszervezetek
hite
iteles
t les
lesítő
le
ítősze
ítő
szerve
sze
rve
ve
veze
ezet
z ek á
ze
által meghatározott kritériumokról
további információkat találhatt a következő
uvex-safety.com/certificates
kö tk ő oldalon:
ld l
f
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A részletes know-how nálunk a szolgáltatás része
Vevőszolgálati szakértelem

Pontosan ismerjük az Ön igényeit.
Bármikor megosztjuk Önnel szakértelmünket; ez adja a helyszíni kockázatelemzésünk
alapját. Kockázatelemzési szolgáltatás: Védőkesztyű-szakértőink Önnel közösen kielemzik,
hogy egyedi igényeihez melyik az optimális védőkesztyű. Szemináriumok, laborelemzések
és online eszközök teszik teljessé vevőszolgálati portfóliónkat.

Tanácsadás/oktatás/alkalmazástechnika
• uvex termékszakértők helyszíni tanácsadása
• Gyakorlatorientált kézvédelmi szemináriumok (uvex
academy)
• Gyár- és laborlátogatások az ügyfeleknek
• Kooperáció tudományos intézetekkel
• Mérési és analízisszolgáltatások saját laborokban
– Mechanikai szabványvizsgálatok az EN 388
szabványnak megfelelően
– Áteresztési tesztek az EN 374 szabványnak
megfelelően
– Speciális vizsgálatok (pl. antisztatikusság-/tapadás-/
klímateszt)
• Egyedi tanúsítványok előállítása (pl. az anyagok összetételéről, bevonatkompatibilitásról, élelmiszeripari használhatóságról)

Információk/online szolgáltatások
• Chemical Expert System (CES)
• Kesztyűtervező
• Online termékadatlapok
• Online használati utasítások
• Online megfelelőségi nyilatkozatok
• Online médiatár

További tájékoztatást a
www.uvex-safety.de/usglfilm címen találhat.

199

uvex Chemical Expert System
Online vegyszeradatbázis és kesztyűtervezés

Vezető innovátorként a legszigorúbb követelményeket támasztjuk termékeink és szolgáltatásaink számára.
Az uvex Chemical Expert System (CES) rendszerét szakértők fejlesztették szakértőknek. Ez az online eszköz segít,
hogy átfogóan elemezni és optimalizálni tudja a védőkesztyű-megoldásokat vállalata számára.
Online vegyszeradatbázis védőkesztyűkhöz

Kesztyűtervező

Az uvex Chemical Expert System (CES) átfogó vegyszeradatbázist biztosít, hogy ki tudja választani a megfelelő
védőkesztyűt a veszélyes anyagok elleni védelemhez.
Felhasználóként létrehozhatja személyes vegyszeráthatolási
listáját, vagy kérheti szakembereink tanácsát. Mindössze
néhány kattintással megtalálhatja az egyedi követelményeinek megfelelő vegyi védelmet nyújtó védőkesztyűt.

Az uvex Chemical Expert System kesztyűtervező programjával gyorsan és könnyen hozhatók létre kesztyűtervek,
amelyek garantálják a magas biztonsági normákat. Sikeres
regisztrációt követően módosíthatja a szakembereink által
kidolgozott, meglévő kesztyűterveket, vagy létrehozhatja
saját kesztyűtervét.
A rendszer néhány egyszerű lépésben keresztülvezeti Önt
egy kesztyűterv elkészítésén. A nagyfokú testre szabhatóság számtalan lehetőséget biztosít.

uvex Chemical Expert System (online)

Vegyszeradatbázis védőkesztyűkhöz
Rendezés veszélyes anyagok szerint
(áthatolási táblázat)

Védőkesztyű

Kesztyűtervező
Rendezés tevékenységek szerint
(kesztyűtervek)

Védőkesztyű

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Abteilung:

23.07.2015

Forschung & Entwicklung

Tätigkeit: Reinigen
Gefährdung mechanisch

Materialnummer

60596

Gefährdung chemisch

Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen

trocken / feucht

Hersteller

uvex

Tragedauer

kurz

Farbe

blau

Bemerkung

keine

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien
Gefährdung mechanisch

Materialnummer

60271

Umgebungsbedingungen

trocken / feucht / nass

Hersteller

uvex

Tragedauer

siehe Permeationsliste

Farbe

blau

Bemerkung

keine

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

Gefährdung chemisch

Vollkontakt

2111

uvex rubiflex S NB27B
JKL

Tätigkeit: Reinigen
Materialnummer

60597

Gefährdung chemisch

Gefährdung mechanisch

Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen

trocken / feucht

Hersteller

uvex

Tragedauer

kurz

Farbe

Indigo blau

Bemerkung

keine

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

uvex u-fit lite

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen
Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Az uvex Chemical Expert System előnyei:
• Ellenőrzött vegyszerek átfogó adatbázisa
• Egyéni lista létrehozása az áthatoló anyagokról
• Vegyszerek ellen védő kesztyűk egyszerű kiválasztása
• Személyes fiók kiemelt funkciókkal
• Kesztyűtervek könnyen elsajátítható készítése és kezelése
• A kesztyűtervek nagyfokú testre szabhatósága
• Magyarul is elérhető
uvex – tanácsadás és termékszakértelem egy helyen.
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https://ces.uvex.de

uvex academy
Kézvédelem az üzemi gyakorlatban

Gyakorlati szeminárium az ipari kézvédelem alapjairól.
• A jogszabályok és szabványok megismertetése a védőkesztyűk használatával
kapcsolatban
• Releváns vegyianyagcsoportok és osztályozásuk bemutatása
• A kézvédelemben alkalmazott anyagok és alkalmazási területeik
• A munkahelyi veszélyforrások felmérését és elkerülését érintő információk
• Bevezetés a száltechnológiába: a különböző szálak előnyei és felhasználási
módjai
• A kézvédelmi anyagok védelmi funkciójának gyakorlati bemutatása
• Segítségnyújtás a megfelelő üzemi védőkesztyű kiválasztásában
Célcsoport
Egy vállalat dolgozói, akik az alkalmazottak üzemi biztonságáért felelősek, pl.
munkabiztonsági szakértők, speciális beszerzők és munkavállalói csoportok
képviselői.
Időpontok
2018. január 30.
2018. június 26.
2018. november 6.
Helyszín: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg
Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az uvex-academy.de
címet, hívja a +36 26 560093 számot, vagy írjon e-mailt az
e.boros@uvex.de címre
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EN 388:2016
A vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozó szabvány módosítása
A vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozó védelmi osztályokat korábban az EN388:2003 szabvány alapján határozták meg
Európán belül.
A technikai anyagok – ún. „nagy teljesítményű szálak” – folyamatos fejlődése miatt szükségessé vált ezen termékek
besorolási és tesztelési eljárásainak módosítása. Ezeket a változtatásokat tükrözi az EN388:2016 szabvány.

Teszteljárás az EN388:2003 szabványnak
megfelelően

Teszteljárás az EN 388:2016/ISO 13997 szabványnak
megfelelően

Vágásellenállási teszt a coup-teszt felhasználásával
Egy forgó, körkörös penge előre-hátra mozgást végez,
állandó erő (5 newton) mellett, a tesztanyagon; a forgás
iránya a mozgás irányával ellentétes.
Az indexértéket a tesztdarab átvágásához szükséges
ciklusok száma és a penge elhasználódásának mértéke
adja.
Minden tesztdarabon öt ilyen típusú mérést végzünk el. Az
öt mérés indexértékeinek átlaga adja meg a védőkesztyű
vágásvédelmi szintjének megfelelő teljesítményosztályt.

Teljesítményosztály
Mutató

1

2

3

4

5

≥ 1,2

≥ 2,5

≥5

≥ 10

≥ 20

A két teszteljárás és teljesítményérték között nem található
korreláció. A kesztyű a gyakorlatban is ugyanazt a magas
szintű vágásvédelmet biztosítja; az egyetlen változás a
teljesítményének szabványalapú osztályzásában történik.
A vágásvédelmi termékek vezető gyártójaként a legmodernebb mérőtechnológiát alkalmazzuk laboratóriumainkban mindkét teszt elvégzése közben, és bármikor válaszolunk akármilyen kérdésére ezekkel kapcsolatban.
Az EN 388:2016 és az EN ISO 374-1:2016 szabványokkal
kapcsolatban további információkat találhat itt:
uvex-safety.com/blog/de/tag/schutzhandschuhe/

A pengét kicsorbító anyagokból (azaz üveg- és fémszálakból) készült vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozik.
További teszteljárások az ISO 13997 szabványnak megfelelően: A kesztyű vágással szembeni ellenállását egy éles
tárgy segítségével határozzuk meg, amely nagyobb erővel, egyetlen ponton érintkezik az anyaggal
Ebben a tesztben egy hosszú, egyenes pengét húzunk
végig a tesztdarab mentén. A folyamat során megállapítjuk, hogy mekkora minimális erőre van szükség ahhoz,
hogy a penge egy 20 mm hosszúságú vágást ejtsen a
tesztdarabon.
Az eredményt newtonban (N) adjuk meg, és az egyik
vágásvédelmi osztályba soroljuk.
Teljesítményosztály
Érték newtonban

B

C

D

E

F

≥5

≥ 10

≥ 15

≥ 22

≥ 30

EN 388

4X32D

Vágással szembeni ellenállás az ISO (A–F) szerint
Szúrással szembeni ellenállás (0–4)
Szakítószilárdság (0–4)
Coup-teszten mért vágással szembeni ellenállás
(0–5, X = nem tesztelt vagy nem alkalmazható)
Kopásállóság (0–4)
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A
≥2

EN ISO 374-1:2016
A vegyi kockázatok ellen védő kesztyűkre vonatkozó szabvány módosítása
A vegyvédelmi kesztyűknek meg kell felelniük az ENISO374-1 európai szabvány
követelményeinek. Ez a szabvány alapvető változtatásokon esett át a hitelesítést illetően.

A vizsgálandó vegyi anyagok száma 12 helyett 18
A „nagyon könnyű vegyszerek ellen védő vízálló kesztyűk”
résznél elhagyható a csőrős főzőpohár
A kesztyűtípusok A, B és C kategóriákba történő tipizálása
A termékjelölésben történt módosítás:
Egy Erlenmeyer-lombik piktogramja, különböző számú
betűkkel a teszteléskor alkalmazott vegyszerek típusától
függően

A vizsgálati vegyszerek bővülése:
A tesztkatalógus kibővült az új szabványnak megfelelően.

Betűjel

KORÁBBI

Az 1. rész (vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és
teljesítménykövetelmények) fontos módosításokat tartalmaz:

A védőkesztyű új jelölése:
EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKL

A-típusú áthatolással
szembeni ellenállás:
egyenként legalább 30percig bemerítve legalább 6
féle vizsgálati vegyszerbe.

B-típusú áthatolással
szembeni ellenállás:
egyenként legalább 30percig bemerítve legalább 3
féle vizsgálati vegyszerbe.

ÚJ

JKLMNO

EN ISO 374-1:2016/Type C

C-típusú áthatolással
szembeni ellenállás:
egyenként legalább 10percig bemerítve legalább
1féle vizsgálati vegyszerbe.

Vizsgálati vegyszer

CAS-szám Osztály

A

Metanol

67-56-1

Primer alkohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Nitril

D

Diklór-metán

75-09-2

Klórozott szénhidrogén

E

Szén-diszulfid

75-15-0

Kéntartalmú szerves vegyület

F

Toluol

108-88-3

Aromás szénhidrogén

G

Dietil-amin

109-89-7

Amin

H

Tetrahidrofurán

109-99-9

Heterociklusos és éteres vegyületek

I

Etil-acetát

141-78-6

Észter

J

n-heptán

142-82-5

Alifás szénhidrogének

K

Nátrium-hidroxid, 40%

1310-73-2

Szervetlen lúg

L

Kénsav, 96%-os

7664-93-9

Szervetlen sav, oxidáló

M

Salétromsav, 65%

7697-37-2

Szervetlen sav, oxidáló

N

Ecetsav, 99%

64-19-7

Szerves sav

O

Ammóniás víz, 25%

1336-21-6

Szerves lúg

P

Hidrogén-peroxid, 30%

7722-84-1

Peroxid

S

Hidrogén-fluorid, 40%

7664-39-3

Szervetlen sav

T

Formaldehid, 37%

50-00-0

Aldehid

Akárcsak korábban, a gyártó alkalmazási útmutatása most
is kiemelt fontosságú. A pontos védelmi követelményeket az
aktuális munkafolyamat kockázatfelmérésének részeként
meg kell határozni, a specifikus alkalmazási körülményeket
figyelembe véve. Egy kijelölt védelmi szakember feladata
meghatározni az egyes követelményeket és biztosítani a
gyártó adatlapjain szereplő védőkesztyűk specifikus védelmi
szintjeinek való megfelelést.

Az uvex Chemical Expert Systemmel az uvex egy többnyelvű
online platformot nyújt, amelyen megtalálhatóak az egyedi
áthatolási idők. Ezenfelül további szakértői személyzet áll
rendelkezésre a helyszínen és a lüneburgi védőkesztyűszakértői központban, akik a vegyvédelmi kesztyűkkel
kapcsolatos kérdésekre tudnak választ adni.

Jelölés a kesztyűn

Áteresztés

1 Gyártó

7

1

9

2 Kesztyűtermék neve
3 Mechanikai teljesítmény osztálya

2

RUBIFLEX XG35B

EN 388:2016

3

4 CE-megfelelőségi jelölés

EN ISO 374 -1:
2016/ Type A

8

7

JKNOPT 6
Oeko-Tex Standard
0197 Made in Germany

3121X

4

5

5 Minősítő intézet száma
6 A betűk azokat a vizsgálati vegyszereket
jelölik, amelyekkel szemben a kesztyű legalább 2. osztályú védelmi szintet ért el.
7 Piktogram szabvánnyal
8 Lásd a mellékelt használati útmutatót
9 Kesztyű mérete

Áthatolásig
mért idő

Védelmi mutató

> 10 min

1. osztály

> 30 min

2. osztály

> 60 min

3. osztály

> 120 min

4. osztály

> 240 min

5. osztály

> 480 min

6. osztály

Az áteresztés a molekulák
áthatolására utal a védőkesztyű
anyagán. A vegyszer penetrációjához szükséges idő határozza
meg a teljesítményosztályt az
ENISO 374-1 szerint.
A munkahelyen nyújtott védelem
tényleges ideje változhat a valós
idejű tényezők függvényében.

Az uvex vevőtanácsadója örömmel segít Önnek!
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EN 16350:2014
Védőkesztyűk – elektrosztatikus tulajdonságok

Az új szabvány

Mire kell figyelnie a felhasználónak?

A megfelelő egyéni védőeszköz kiválasztása különösen ott
bír nagy jelentőséggel, ahol veszélyes vagy egészségre
káros munkakörülmények uralkodnak. Tűz- és robbanásveszélyes munkaterületeken használhatók az EN 16350:2014
szabványú védőkesztyűk – az első európai szabvány
avédőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságairól,
meghatározva az erre vonatkozó vizsgálati feltételeket és
minimális követelményeket.

Az EN 16350:2014 az első szabvány, amely meghatározza
az átmeneti ellenállás határértékét a védőkesztyűk számára; ez az érték a DIN EN 1149-ben nem szerepelt.
A felhasználóknak ezért ellenőrizniük kell a védőkesztyűk
megfelelését az EN 16350:2014 tekintetében.
Az EN 1149-re való hivatkozás már nem elegendő, mivel ez a
szabvány csak leírja a teszteljárást, és nem határoz meg
határértéket.

Az átmeneti ellenállásnak kisebbnek kell lennie,
mint 1,0 × 108 Ω (Rv< 1,0 × 108 Ω).
Tesztkörnyezet: 23 ± 1 °C levegő-hőmérséklet, 25 ± 5 %
relatív páratartalom.
Fontos!
Az elektrosztatikus feltöltődést megakadályozó védőkesztyűk csak akkor hatékonyak, ha viselőjük kevesebb
mint 108Ω-mal földelt.

uvex unipur carbon
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uvex rubiflex ESD

Mire használhatók az EN 16350: 2014
szabvány szerint hitelesített kesztyűk?
Az EN 16350:2014 szabvány szerint sikeresen hitelesített
védőkesztyűk használhatók tűz- és robbanásveszélyes munkaterületeken, pl. finomítókban. A földelés létfontosságú
elemei közé tartozik a kesztyű, a védőruházat, a cipő és a
talaj, illetve egyéb, a munkahelyen meghatározott egyedi ellenőrzési intézkedések. Az elektrosztatikus tulajdonságokkal
kapcsolatban a termékvédelem területén gyakran figyelembe
veszik az elektrosztatikus kisülést (ESD) is.
Az EN16350:2014 szabvány szerint hitelesített védőkesztyűk
az ESD-termékvédelem bármely területén alkalmazhatók.

Kézvédelmi termékek
élelmiszeripari használhatósága

Az élelmiszerrel érintkezésbe lépő védőkesztyűket úgy kell
megtervezni, hogy normál vagy előre látható feltételek között egyetlen összetevőjük se szennyezhesse be az élelmiszert (beoldódás), ami káros lehet az ember egészségére.

A következő összefoglaló áttekintést nyújt arról, hogy mely
uvex-termékek alkalmasak az élelmiszeriparban való használatra, valamint részletesen felsorolja a lehetséges alkalmazási területeket.
További információk, beleértve a vizsgálati adatokat, kérésre rendelkezésére állnak.

Alkalmazási terület

Vizes
pH > 4,5

Savas
pH < 4,5

Alkoholos

Zsíros

Száraz,
nem zsíros

Példák

Nem alkoholos
italok
Gyümölcs
Tojás
Zöldség
Héjas állatok

Ecet
Élesztő
Tej
Joghurt

Bor
Röviditalok
Likőrök

R1 = olívaolaj
R2 = vaj, margarin
R3 = hal, sajt,
sütőipari termékek
R4 = hús, szárnyas
R5 = szendvicsek
sültek

Kenyér
Tészta
Rizs
Tea
Fűszerek
Hüvelyesek

uvex profi ergo

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex contact ergo

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex phynomic C3

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex phynomic C5

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex rubiflex
(narancssárga)

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex rubiflex S
(kék/zöld)

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex profastrong NF 33

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R2–R5)

IGEN

uvex u-fit

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R3–R5)

IGEN

uvex phynomic foam

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R5)

IGEN

uvex phynomic lite/
uvex phynomic lite w

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN (R1–R5)

IGEN

uvex unilite thermo

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

uvex u-fit strong N2000

IGEN

NEM

IGEN

IGEN (R3–R5)

IGEN

uvex u-fit lite

IGEN

NEM

IGEN

IGEN (R3–R5)

IGEN
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Védőkesztyűk
Mechanikai kockázatok
Precíziós munkák

212 – 221

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

uvex
rubiflex

uvex
compact

224

uvex unilite thermo
termékcsalád

Hővédelem

225

uvex phynomic termékcsalád

uvex nk

uvex rubipor uvex rubipor uvex unigrip uvex synexo uvex synexo
XS
ergo
termékcsalád Z200
M100

uvex unipur termékcsalád

uvex unilite termékcsalád

Általános védőkesztyűk

uvex contact ergo

206

uvex profi ergo

uvex k-basic extra

uvex profatherm

Vágás elleni védelem

uvex phynomic
termékcsalád

uvex synexo
impact 1

228 – 239

uvex synexo uvex D500
foam
M500

222– 223

uvex profi XG

uvex C500
termékcsalád

uvex unidur
uvex C300
termékcsalád termékcsalád

uvex protector
termékcsalád

Védőkesztyűk
Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk

244 – 248

Bevonat: Nitril

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex S XG

uvex rubiflex S

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

uvex u-chem 3000

uvex u-chem 3100

Bevonat: HPV

uvex profatrol

uvex profagrip

Pamutbélés nélküli védőkesztyűk

Nitril –
uvex profastrong

Kloroprén–
uvex profapren

249 – 250

Butil –
uvex profabutyl

Butil/Viton® –
uvex profaviton

Egyszer használatos védőkesztyűk

uvex u-fit strong

uvex u-fit strong N2000

252 – 253

uvex u-fit

uvex u-fit lite
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Segédlet az uvex védőkesztyűkhöz
A megfelelő védőkesztyűk gyors megkeresése

A megfelelő védőkesztyű kiválasztásakor sok szempontot
figyelembe kell venni. Az uvex átlátható, hasznos ábrákkal
segíti Önt a kívánt tevékenységekhez megfelelő védőkesztyű megtalálásában.

1. Veszélyforrások azonosítása és osztályozása
Mi a felhasználókat érő fő kockázat a munkahelyen?
A szimbólumok kezdeti segítséget nyújtanak, hogy a
helyes kategóriát válassza ki a megfelelő védőkesztyűkhöz.

Mechanikai védelem
Munka vegyszerekkel
Vágás elleni védelem
Különleges
kockázatok
(pl. hővédelem)

2. A védőkesztyűvel szemben támasztott egyéni követelmények meghatározása
Elsődlegesen milyen tevékenységeket végeznek a
szóban forgó munkahelyen?
A munka természete nagy pontosságot kíván, egymással helyettesíthető, általános tevékenységeket von
maga után, vagy jelentősen igénybe veszi a
védőkesztyűt és viselőjét?

Precíziós védőkesztyűk
Általános védőkesztyűk
Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Nedves/olajos

Enyhén nedves/olajos

Határozza meg a munkahely általános körülményeit.
A tevékenységeket nedves/olajos, nyirkos vagy száraz
körülmények között végzik? Minden védőkesztyűnk a
3 környezet valamelyikéhez ajánlott. A kesztyű alkalmasságát a munkahelyi környezet összesített jellege
határozza meg.

Száraz

3. Az alkalmazási környezet meghatározása

A védőkesztyűk az Oeko-Tex® Standard 100
szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.
ek.

A védőkesztyűket
fejlesztették és gyártották.
védő
dőkes
keszty
kes
ztyűke
kett Németországban
Né

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex pure standard előírásainak.
Nem tartalmaznak az egészségre káros anyagot, oldószer- és katalizátormentesek, optimális termékvédelmet nyújtanak.

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex climazone
szabványnak. Mérhetően jobb szellőzés és
kevesebb izzadság a jobb közérzetért a védőkesztyűk viselése közben.

A dermatológiai tesztek során a kesztyűk bőrbarátnak bizonyultak. A
kesztyű klinikai tesztelését a proDERM® Institute for Applied
Dermatological Research (Hamburg, Németország) végezte/
(proDERM tanulmány: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02,
15.0188-02,15.0219-11).

A védőkesztyűk alkalmasak érintőképernyős ipari monitorokkal való
használathoz.

Az OEKO-TEX®, proDERM és Top100 hitelesítőszervezetek által meghatározott kritériumokról további információkat találhat a
következő oldalon: uvex-safety.com/certificates
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

száraz

Precíziós védőkesztyűk

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Általános védőkesztyűk

Nagy precíziót és finom érzékelést
igénylő tevékenységekhez.

Általános tevékenységekhez, ahol maszszív, strapabíró védőkesztyűre van szükség.

Rendkívül masszív, kopásálló védőkesztyűket igénylő nehéz munkákhoz.

Például: precíziós szerelés, kisméretű
alkatrészekkel (pl. csavarokkal) való
munkavégzés, vezérlés, termékellenőrzés.

Például: szervizelés, szállítás, könnyű
fémfeldolgozás, normál szerelési munkák,
karbantartás.

Például: nehéz szállítási munkák
(pl. raklapszállítás), építkezés, szervizelés.

uvex
phynomic
lite/lite w

uvex
unipur
termékcsalád

uvex rubipor
termékcsalád

uvex phynomic
foam

uvex synexo
M100

enyhén nedves/olajos

uvex phynomic
allround

uvex phynomic XG

uvex phynomic
pro

uvex phynomic wet plus

nedves/olajos

uvex unilite
thermo

uvex synexo
Z200
uvex phynomic wet

uvex
contact ergo

uvex
profi ergo

uvex
profi XG

uvex
compact

uvex unilite
thermo HD

Száraz munkákhoz, ahol nincs jelen nedvesség (víz, olaj, zsír, hűtőfolyadék stb.).
Ezek a védőkesztyűk rendkívül jól szellőznek.
Például: minőség-ellenőrzés, összeszerelés, elosztás, végfeldolgozás.
Enyhén nedves munkákhoz. Ezek a védőkesztyűk kevésbé jól szellőznek. Itt a víz-/olajtaszító bevonat létfontosságú, ez
garantálja a csúszásmentességet is.
Például: olajbevonatú alkatrészek, száraz és nedves munkakörülmények közötti váltás.
Olyan munkákhoz, ahol a kezet meg kell óvni a folyadékoktól (nem vegyszerektől). Rendkívül csúszásmentes,
szigetelt védőkesztyűk használata szükséges.
Például: olajos/nedves alkatrészek eltávolítása, kültéri tevékenységek (időjáráshoz kötődő nedvesség).
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uvex phynomic
Tökéletesség
3 dimenzióban
1. Tökéletes illeszkedés

2. Optimális funkcionalitás

3. Abszolút tisztaság

Precízió egészen az ujjvégekig a forradalmi
3D ergo technológiának köszönhetően.

A különböző bevonatok tökéletesen alkalmazhatók az adott alkalmazási területen
• Száraz területek:
aqua-polimer vízhatlan bevonat
• Száraz és enyhén nyirkos területek:
aqua-polimer hab bevonat
• Párás és olajos területek:
aqua-polimer xtra grip hab bevonat
• Nedves és olajos területek:
aqua-polimer pro bevonat

Kiemelkedő bőrbarát tulajdonság és termékvédelem

Ergonomikus megoldás mindenkinek:
akár 8 féle, tökéletesen illeszkedő méret
A kesztyű nyújtotta előnyök:
• A kesztyű második bőrként illeszkedik a
kézre
• Természetes tapintásérzet
• A maximális rugalmasság miatt nem fárasztó
a munkavégzés

Egészségvédelem
• Nem irritálja a bőrt
• Bőrgyógyászok által jóváhagyva*
• Az Oeko-Tex® Standard 100 szabvány szerinti
tanúsítvánnyal rendelkezik
• Káros oldószerektől mentes (DMF, TEA)
• Allergén anyagoktól mentes
Termékvédelem
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint
• Érzékeny felületekhez alkalmas
• Nem hagy nyomot vagy lenyomatot
• Élelmiszer-feldolgozáshoz alkalmas**

*Az uvex phynomic termékcsalád klinikai tesztelését a proDERM® Institute for Applied Dermatological Research
(Hamburg, Németország) végezte. Az uvex phynomic védőkesztyűk dermatológiai vizsgálatok szerint bőrbarátnak
minősülnek (proDERM® tanulmányok: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).
Az OEKO-TEX®, proDERM és Top100 hitelesítőszervezetek által meghatározott kritériumokról további információkat
találhat a következő oldalon: uvex-safety.com/certificates
**uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 and phynomic C5 modellek
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

3121

3121

60040

60041

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• Kategóriájában a legkönnyebb védőkesztyű, csökkenti az elfáradást
• A nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül ellenálló aqua-polimer
impregnálás jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• A porózus bevonat kiemelkedő szellőzést és kevesebb izzadságot
eredményez
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek kezeléséhez

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex phynomic lite
60040
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer impregnálás
száraz és enyhén nyirkos munkakörülmények
szürke, szürke
5–12

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar

uvex phynomic lite w
60041
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer impregnálás
száraz és enyhén nyirkos munkakörülmények
fehér, fehér
5–12

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

3131

EN 388

3131

60050

31X1

60049

60054

uvex phynomic foam

uvex phynomic allround

uvex phynomic x-foam HV

• Jó kézügyességet biztosító védőkesztyű
precíziós mechanikus munkákhoz
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek
szereléséhez

• Könnyű és szennyeződéstaszító védőkesztyű, amely számos mechanikus tevékenységi
körben alkalmazható
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek
szereléséhez

• Egyedi védőkesztyű szakadási pontokkal
• A varrás nélküli szakadási pontnak köszönhetően az ujj környéki szakítószilárdságot jelentősen csökkentettük, ami a kézsérülések
kockázatát is csökkenti kéziszerszámokkal
való munkánál
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek
szereléséhez

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex phynomic foam
60050
köttött mandzsetta
EN 388 (3 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
fehér, szürke
5–12

Alkalmazási területek:
• Karbantartás
• Szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Szállítási/csomagolási munkák
• Javítási munkák

uvex phynomic allround
60049
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
szürke, fekete
5–12

Alkalmazási területek:
• Részben alkalmas mozgó gépalkatrészekkel
történő munkákra
• Használat előtt kiemelten szükséges egy
alapos veszélyfelmérés az uvex kézvédelmi
szakértőnkkel.

uvex phynomic x-foam HV
60054
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 X 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
narancssárga, szürke
6–12
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

4131

60070

EN 388

4131

60061

EN 388

4131

60060

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

uvex phynomic XG

• Védőkesztyű víztaszító aqua-polimer
habbevonattal kültéri használatra
• Az ellenálló bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves területeken
• Kiváló szellőzés a bevonatnak köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet az apró
alkatrészek szereléséhez

• Rugalmas és rendkívül ellenálló, szerelésre alkalmas
kesztyű; kategóriájának legjobb olajos fogásbiztonságával
• Az aqua-polimer Xtra Grip bevonat kiemelkedő
mechanikus kopásállóságot nyújt
• Kimagasló fogásbiztonság olajos területeken
• Kiváló szellőzés a porózus habbevonatnak
köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet az apró (olajos) alkatrészek
szereléséhez

Alkalmazási területek:
• Precíziós munkák
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák

Alkalmazási területek:
• Precíziós munkák
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák
• Fémfeldolgozási munkák
• Betonozás/építkezés
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex phynomic wet
60060
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
aqua-polimer habbevonat
a tenyéren és ujjvégeken
nyirkos és olajos munkakörülmények
kék, antracit
6–12

uvex phynomic wet plus
60061
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és a kézhát ¾-én
aqua-polimer habbevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
kék, antracit
6–12

uvex phynomic XG
60070
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer xtra grip habbevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
fekete, fekete
6–12

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

uvex phynomic pro:
kényelem az uvextől

A szerelési tevékenységekhez használt védőkesztyűknek a védelmi funkció mellett a viselő további
fontos igényeinek is meg kell felelniük. Ilyenek az
érzékenység, a kellemes hőmérséklet a védőkesztyűben és a rugalmas, strapabíró bevonat, amely
nem nehezíti meg a kesztyűben végzett munkákat.
Ezen igényeknek sok, jelenleg is elérhető védőkesztyű eleget tesz. Azonban gyakran előfordulnak
kombinált felhasználói tevékenységek, amelyek
során erős szennyeződések és némi nedvesség is
előfordulhat, a felhasználónak viszont nagyon jó
érzékenységre van szüksége. Ha ezekben az esetekben is nyitott cellás bevonatot alkalmazunk, az
egyrészt koszos, nedves vagy olajos kezet eredményez, másrészt pedig a kesztyű élettartamát is
lerövidíti, amelyet így gyakran cserélni kell.

EN 388

2121

60062

Pontosan ebben a helyzetben válik indokolttá az
uvex új termékkoncepciója.
A bevonat: a teljesen új fejlesztésű aqua-polimer
pro bevonat szennyeződés- és nedvességtaszító
tulajdonságokkal rendelkezik. A kesztyű különleges kialakítása az ujjízületeket is fedi. Emellett
rendkívül rugalmas marad, és kiemelkedő fogásbiztonságot nyújt szárazon és nedvesen (vizes és
olajos környezetben is).
A bélés: a szabadalmaztatott Bamboo-Twinflex®
technológiával a vágásvédelemben már új szabványt hoztunk létre. Most az uvex phynomic pro az
1-es vágásvédelmi szegmensben is áttörést hozott.
Az újonnan kifejlesztett bélés bambusz és poliamid/elasztán kombinációjából készül. A szennyeződés- és nedvességtaszító bevonatnál különösen
fontos, hogy olyan szálkombinációt használjunk,
amely a nedvességet felszívja és elvezeti a bőrről.
Emellett a természetes szálak selymes érzése kellemes a bőrnek.
Tisztaság – „Made in Germany“: Az uvex phynomic termékcsalád ezen termékét is a proDerm® intézmény vizsgálta meg több átfogó tapaszteszttel
és felhasználói tanulmánnyal, a dermatológiai tesztek során pedig bőrbarátnak nyilvánította.

uvex phynomic pro
• Érzékeny és szennyeződés- és
nedvességtaszító védőkesztyű
• Jó mechanikus kopásállóság az ellenálló
aqua-polimer Pro bevonatnak
köszönhetően
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos,
nedves és olajos területeken
• A kesztyű anyagában található természetes szálak kiváló szellőzést és
nagyon jó vízgőzfelvételt nyújtanak
• Nagyon jó tapintásérzet az alkatrészek
kezeléséhez
• A bambusz-poliamid-elasztán bélés
kimagaslóan kényelmes viseletet
eredményez

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák
• Betonozás/építkezés
• Kültéri tevékenységek

uvex phynomic pro
60062
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
bambusz, poliamid, elasztán
a tenyéren és a kézhát ¾-én aqua-polimer pro bevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
kék, antracit
6–12
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uvex synexo
A kényelem és a védelem tökéletes elegye
Az uvex synexo egyesíti a varrás nélküli védőkesztyűk és a
különlegesen megtervezett védelmi zónák nyújtotta előnyöket. Az uvex synexo új mércét állít fel a funkcionalitás és a
viselő védelmének tekintetében: célirányos védelmet biztosít, amikor arra a legnagyobb szükség van; legyen szó finom,
precíziós munkáról, vagy kiváló fogásbiztonságot igénylő
feladatokról.

uvex synexo Z200
A vágási sérülések javarészt a hüvelyk- és
mutatóujjat érik.
Az uvex synexo Z200 ezeken a területeken meg lett erősítve, hogy csökkentse a
kockázatot és a kopást.

HP

PE

vé d

elm

i zó

na

+

+

A fehér HPPE védelmi zóna, amely
az aqua-polimer XtraGrip bevonat
alatt helyezkedik el, hatékonyan
növeli a szakítószilárdságot és a
vágás elleni védelmet a kényelem
ésa kéz mozgásszabadságának
csökkentése nélkül.

+
Éles tárgyakkal való érintkezés okozta
kézsérülések
Vágási sérülés

Felszíni
bőrsérülés

4210

15141

Mutatóujj

556

19716

Középső ujj

268

9060

Gyűrűs ujj

119

4135

Kisujj

106

4390

Kézközép

314

5783

Egész kéz

824

4391

Hüvelykujj

+

Forrás: A német munkavédelmi intézet (DGUV) 2014-es
jelentésének statisztikai adatai

A speciális aqua-polimer XtraGrip
bevonat a kategóriáján belül a
legjobb fogásbiztonságot nyújtja.

Tökéletes védelem minden alkalmazási területen
Legyen szó a hüvelyk- és mutatóujj közötti rész megerősítéséről, a tenyéren található ütéscsillapításról vagy a kézhát
védelméről, az uvex synexo termékcsalád minden kesztyűje
specifikus kialakítású jellemzőkkel bír, amelyek optimális
védelmet nyújtanak számos alkalmazási területen.
uvex synexo M100:
Megerősített rész a hüvelyk- és mutatóujj
között
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uvex synexo impact 1:
Protektorok a kézháton és az ujjakon

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

EN 388

EN 388

4X31B

3131

60020

60021

uvex synexo Z200
• Rugalmas és rendkívül ellenálló,
szerelésre alkalmas kesztyű;
kategóriájának legjobb olajos
fogásbiztonságával
• Az aqua-polimer XtraGrip
bevonat kiemelkedő mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Kimagasló fogásbiztonság olajos
területeken
• Kiváló szellőzés a porózus
habbevonatnak köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet az apró
(olajos) alkatrészek szereléséhez
• A részben megerősített védelmi
zóna a hüvelyk- és mutatóujjak
körül megnöveli a szakítószilárdságot és a vágás elleni védelem
szintjét (B szint)

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex synexo M100
Alkalmazási területek:
• Precíziós munkák
• Szerelési munkák
• Javítási munkák
• Karbantartás
• Kézi feldolgozási munkák

uvex synexo Z200
60020
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 3 1 B)
poliamid, elasztán, HPPE
A tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer XtraGrip habbevonat
nyirkos és olajos munkakörülmények
fekete, fehér, fekete
6–12

• Varrás nélküli szerelőkesztyű
megerősített hüvelykujj-ízülettel
a nagy igénybevételű munkákhoz
• Jó fogásbiztonság száraz és
nyirkos területeken
• Jó védelem az ütközések és
ütések ellen a tenyérrészen
található extra párnázottságnak
köszönhetően
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet
• Rugalmas, tépőzáras rögzítés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Nagy mechanikai terhelés
melletti munka
• Építkezés
• Bányászat
• Javítási munkák

uvex synexo M100
60021
tépőzáras rögzítés, párnázás a tenyéren, kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 3 1)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
piros, fekete
7–11
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

0121

0121

60276

EN 388

0121

60316

uvex rubipor XS
• Elasztikus és pillekönnyű
védőkesztyű sztreccspamut
alapanyaggal
• Jó fogásbiztonság száraz
területeken
• Kimagasló szellőzés a vékony
NBR impregnálásnak köszönhetően
• Az elasztános, rugalmas
sztreccspamut nagyon jó
tapintásérzetet biztosít
• Ergonomikus illeszkedés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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EN 388

0121

60201

60234

uvex rubipor ergo
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Termékvédelem

uvex rubipor XS2001
60276
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
szellőző speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, fehér
6–10

uvex rubipor XS5001B
60316
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
szellőző speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, kék
6–10

• Elasztikus, könnyű védőkesztyű
• Jó fogásbiztonság száraz
területeken
• Kimagasló szellőzés a vékony
NBR impregnálásnak köszönhetően
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex rubipor ergo E5001B
60201
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és ujjakon szellőző
speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, kék
6–10

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Termékvédelem

uvex rubipor ergo E2001
60234
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és ujjakon szellőző
speciális NBR impregnálás
száraz munkakörülmények
fehér, narancssárga
6–10

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

Kapható a tenyéren lévő
mikropöttyözés nélkül is
(cikkszám: 60587).
EN 388

EN 388

0131

EN 388

60135

60513

4241

214X

60556

EN 388

324X

60238

uvex unipur carbon

uvex unigrip

• Érzékeny és antisztatikus védőkesztyű elektronikus
alkatrészekkel történő precíziós munkákhoz
• Nagyon jó fogásbiztonság
• Megfelel a DINEN16350:2014 szabványnak
• Rendkívül jó szellőzés
• Kimagasló tapintásérzet

• Kötött védőkesztyű 13-as fonálsűrűséggel (uvex unigrip PA és uvex unigrip 6620) precíz mechanikai munkákhoz és 10-es fonálsűrűséggel (uvex unigrip 6624) a durvább
mechanikai tevékenységekhez
• Jó fogásbiztonság száraz területeken a vékony PVC pöttyözésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:
• Érintőképernyővel használható
• Villamosipar
• Antisztatikus munkaterületek
• Elektromos alkatrészek szerelési munkálatai

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unipur carbon
60556
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 3 1)
EN 16350:2014
poliamid, szén
tenyéren szén
mikropöttyözés, az
ujjvégeken vékony
elasztomer bevonat
száraz munkakörülmények
szürke, fekete, fehér
6–10

uvex unipur carbon FT
60587
kötött mandzsetta
EN 388 (0 1 3 1)
EN 16350:2014
poliamid, szén
ujjvégeken
elasztomer bevonat

száraz munkakörülmények
szürke, fehér
6–10

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Válogatási munkák
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unigrip PA
60513
kötött mandzsetta,
13-as fonálsűrűség
EN 388 (4 2 4 1)
poliamid
a tenyéren és ujjakon
PVC mikropöttyözés
száraz munkakörülmények
fehér, kék
7–10

uvex unigrip 6624
60238
kötött mandzsetta,
10-es fonálsűrűség
EN 388 (3 2 4 X)
poliamid, pamut
a tenyéren és ujjakon
PVC mikropöttyözés
száraz munkakörülmények
szürke, piros
7–10

uvex unigrip 6620
60135
kötött mandzsetta,
13-as fonálsűrűség
EN 388 (2 1 4 X)
poliamid, pamut
a tenyéren és ujjakon
PVC mikropöttyözés
száraz munkakörülmények
fehér, kék
7–10
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

EN 388

4141

4141

4131

60943

60944

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

uvex unipur 6639

• Könnyű és nagyon érzékeny PU védőkesztyű precíziós mechanikai
munkákhoz
• Jó mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• Könnyű, jó ujjmozgású és szennyeződéstaszító PU védőkesztyű
precíziós mechanikai munkákhoz
• Jó mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex unipur 6630
60943
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 4 1)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén
nyirkos területeken
fehér, fehér
6–11

uvex unipur 6631
60944
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 4 1)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén
nyirkos területeken
szürke, szürke
6–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unipur 6639
60248
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid
tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos
fekete, fekete
6–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

EN 388

EN 388

EN 388

4131

4122

4133

60585

60573

60321

uvex unilite 7700

uvex unilite 6605

uvex unipur 6634

• Könnyű és ellenálló PU védőkesztyű precíziós
mechanikai munkákhoz
• A poliamid-elasztán bélés és az NBR poliuretán bevonat jó mechanika kopásállóságot
eredményez
• Jó fogásbiztonság enyhén nyirkos és enyhén
olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• Könnyű kötött védőkesztyű NBR habbevonattal precíziós mechanikai munkákhoz
• A poliamidbélés és -bevonat jó mechanika
kopásállóságot eredményez
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• Szellőző
• Jó tapintásérzet
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• Nedvességtaszító NBR védőkesztyű kültéri
mechanikai munkákhoz
• A poliamidbélés és az NBR bevonat nagyon
jó mechanika kopásállóságot eredményez
• Jó fogásbiztonság nyirkos területeken
• Jó tapintásérzet
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unilite 7700
60585
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 1)
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken NBR/
poliuretán bevonattal
száraz és nyirkos, olajos
munkakörülményekhez
szürke, fekete
7–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unilite 6605
60573
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 2 2)
poliamid
a tenyéren és ujjvégeken Nitrilhabbevonat
száraz és enyhén nyirkos
fekete, fekete
6–11

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Általános javítási munkák
• Karbantartás

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unipur 6634
60321
kötött mandzsetta
EN 388 (4 1 3 3)
poliamid
tenyéren és ujjvégeken NBR bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülményekhez
szürke, fekete
7–10
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

Száraz

Precíziós védőkesztyűk

uvex
phynomic
lite/lite w

uvex
unipur
termékcsalád

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Általános védőkesztyűk

uvex
rubipor
termékcsalád

uvex phynomic
foam

Enyhén nedves/
olajos

uvex phynomic
allround

uvex phynomic wet

uvex synexo
M100

uvex unilite
thermo

uvex phynomic XG
uvex synexo
Z200

uvex phynomic pro

Nedves/olajos

uvex
u
ex phynomic wet plus

uvex
contact ergo

uvex
profi ergo

uvex
profi XG

uvex
compact

uvex contact ergo
• Vastag, nehezen kopó pamut
interlock védőkesztyű NBR
bevonattal
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet a kiemelkedő
párafelvevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Javítási munkák
• Szállítás/logisztika
• Csomagolási munkák

EN 388

2121

60150
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Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex contact ergo ENB20C
60150
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
pamut interlock
tenyéren és ujjakon speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
olajos és zsíros munkakörülményekhez
fehér, narancssárga
6–10

uvex unilite
thermo HD

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák
uvex profi ergo

EN 388

EN 388

2121

2121

60147

• Pamut interlock védőkesztyű
NBR bevonattal általános
használatra
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon kényelmes viselet a
kiemelkedő párafelvevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Karbantartás
• Könnyű/közepesen nehéz
fémfeldolgozás

uvex profi ergo ENB20A
60147
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a kézhát 3/4-én
speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkaterületekhez
fehér, narancssárga
6–11

uvex profi ergo ENB20
60148
kötött mandzsetta
EN 388 (2 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a teljes kézháton
speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkaterületekhez
fehér, narancssárga
6–10

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság
60148

Szín
Méretek

Rendkívül jó fogásbiztonság

uvex profi ergo XG

EN 388

EN 388

3121

3121

60558

• uvex Xtra Grip technológiával
készült védőkesztyű
• Nagyon jó mechanikai kopásállóság a többrétegű kivitelezésnek
köszönhetően, ami megnyújtja a
kesztyű élettartamát
• Kiemelkedő fogásbiztonság
nyirkos, nedves és olajos területeken
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon kényelmes viselet a
kiemelkedő párafelvevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

60208

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex profi ergo XG20A
60558
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a kézhát ¾-én
speciális NBR bevonattal és
Xtra Grip bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülmények
fehér, narancssárga, fekete
6–11

Alkalmazási területek:
• Szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Karbantartás
• Könnyű/közepesen nehéz
fémfeldolgozás
• Betonozás/építkezés
• Kültéri tevékenységek

uvex profi ergo XG20
60208
kötött mandzsetta
EN 388 (3 1 2 1)
pamut interlock
a tenyéren és a teljes kézháton
speciális NBR bevonattal és
Xtra Grip bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülmények
fehér, narancssárga, fekete
6–11
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: Nagy igénybevételű munkák/termikus kockázatok
uvex rubiflex
• Teljes felületén bevonatozott pamut interlock védőkesztyű mechanikus tevékenységekhez
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés

Alkalmazási területek:
• Ellenőrzési munkák
• Karbantartás
• Javítási munkák
• Könnyű/közepesen nehéz
fémfeldolgozás
• Lakkozási munkák

EN 388

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

3111

89636

uvex rubiflex NB27
uvex rubiflex NB35
89636
60235
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 1 1)
EN 388 (3 1 1 1)
pamut interlock
pamut interlock
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
narancssárga
narancssárga
7–11
7–11

uvex compact
• Rendkívül ellenálló NBR védőkesztyű durva igénybevételhez és
nyersanyagokkal végzett kézi
feladatokhoz
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően

EN 388

4221

60946

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

EN 388

Ellenállóság
Szín
Méretek

4221

60945

Alkalmazási területek:
• Betonozás/építkezés
• Vas- és acélipar
• Fafeldolgozás
• Szállítás/logisztika

uvex compact NB27E
uvex compact NB27H
60946
60945
hosszú szárú vászonkesztyű
hosszú szárú vászonkesztyű
EN 388 (4 2 2 1)
EN 388 (4 2 2 1)
jersey pamut
jersey pamut
a tenyéren és a kézhát ¾-én
a tenyéren és a teljes kézháton
NBR bevonattal (nitrilgumi)
NBR bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
fehér, kék
fehér, kék
9–10
10

uvex unilite thermo
• Téli védőkesztyű kétrétegű
kialakítással
• Kiváló mechanikai kopásállóság az
alacsony hőmérsékleten is rugalmas polimerbevonatnak köszönhetően
• Kiváló termikus szigetelés hideg
tárgyak kezeléséhez
• Jó illeszkedés
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány

60593
EN 388

EN 511

60592
EN 388

3231

Anyag

EN 511

010

60942
3231

EN 388

EN 511

3231

12X

Bevonat

010

Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex unilite thermo
60593
kötött mandzsetta
EN 388 (3 2 3 1),
EN 511 (0 1 0)
akril és új gyapjú keveréke
(bélés), poliamid és
elasztán (külső)
a tenyéren és ujjvégeken
hidegben is rugalmas
polimer bevonattal
száraz és enyhén nyirkos
munkakörülményekhez
fekete, fekete
7–11

Alkalmazási területek:
• Munkavégzés hidegben
• Betonozás/építkezés
• Hűtött raktárak
• Villástargoncák

uvex unilite thermo plus
uvex unilite thermo HD
60592
60942
kötött mandzsetta
kötött mandzsetta
EN 388 (3 2 3 1),
EN 388 (3 2 3 1),
EN 511 (0 1 0)
EN 511 (1 2 X)
akril és új gyapjú keveréke pamutfrottír
(bélés), poliamid és
alapanyag és akril
elasztán (külső)
(bélés), nejlon (külső)
a tenyéren és a kézhát ¾-én tenyéren és a teljes
hidegben is
kézháton PVC bevonattal,
rugalmas polimerbevonattal ¾-ében grip bevonattal
száraz és enyhén nyirkos nyirkos, olajos
munkakörülményekhez
munkakörülményekhez
fekete, fekete
piros, fekete
7–11
8–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: Termikus kockázatok
uvex nk

EN 388

EN 407

3243

X1XXXX

• Védőkesztyű termikus kockázattal járó tevékenységekhez
• Jó mechanikai kopásállóság
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz, nyirkos és
olajos területeken a durva felületnek köszönhetően
• Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró
tárgyak kezeléséhez
• Akár +100 °C-os kontakthő ellen is véd
(EN407)

Alkalmazási területek:
• Nagy teljesítményű szerszámok kezelése
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Gép- és szerszámipar
• Hideg vagy forró tárgyak kezelése

60213

Többrétegű bélés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex NK2722
60213
Hosszú szárú, kb. 27cm
EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
pamut interlock, kötött aramid
teljes felületén speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
narancssárga
9–10

uvex NK4022
60202
Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
pamut interlock, kötött aramid
teljes felületén speciális NBR bevonattal
(nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
narancssárga
9–10

uvex k-basic extra
• Kevlar® anyagból készült, durva kötésű
kesztyű mechanikai és termikus tevékenységekhez
• Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró
tárgyak kezeléséhez
• Akár +250 °C-os kontakthő ellen is véd
• Jó vágásvédelem
• Kényelmes viselet a pamutbélésnek köszönhetően
• Szellőző

EN 388

134X

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex k-basic extra 6658
60179
kötött mandzsetta, 7-es fonálsűrűség
EN 388 (1 3 4 X)
100% Kevlar®, pamutbélés (belül)
nincs
vágás- és hőálló
sárga
8, 10, 12

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex profatherm XB40
60595
Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (1 2 4 1), EN 407 (X 2 X X X X)
pamutfrottír
nincs
hideg és meleg elleni szigetelés
fehér
11

60179

Alkalmazási területek:
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Üvegipar
• Autóipar

Pamut védőburkolat

uvex profatherm
• Védőkesztyű termikus kockázattal járó tevékenységekhez
• Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró
tárgyak kezeléséhez
• Akár +250 °C-os kontakthő ellen is véd
• Kényelmes viselet a pamutfrottír bélésnek
köszönhetően

EN 388

EN 407

1241

X2XXXX

Alkalmazási területek:
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Vas- és acélipar
• Műanyagipar

60595
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Innovatív termékek a hatékony védelemért
A hatékony kézvédelem eléréshez
meg kell találni a tökéletes egyensúlyt a megbízható védelem és a
kényelmes viselet között – csak
azok a védőkesztyűk teljesíthetik
jól a feladatukat, amelyeket viselnek. Az uvex folyamatosan új, innovatív szál- és bevonattechnológiákat fejleszt ki, mint például a
szabadalmaztatott Bamboo
TwinFlex® technológiát.
A mindennapos használatban a
vágásvédelem és a szakítószilárdság közötti kapcsolat kritikus
fontosságú. A szükséges vágásvédelmi szint üvegszálak magas
koncentrációjával érhető el; a szakítószilárdság így azonban lehet,
hogy romlik.
Az üveg- és fémszálak és hasonló
anyagok kombinálására alkalmazott technológiák kulcsfontosságúak a kényelmes viselet
és a kesztyűviselés
elfogadásának
tekintetében.

A vágásvédelmi kesztyűk új kategorizálása az EN388:2016/
ISO13997 szabvány szerint
Poliamid

Üveg

Szilárd konstrukció. Mag – héj – fonal.

A bőrnek kizárólag nem irritáló
szálakkal szabad érintkeznie; az
illeszkedés, az ujjak mozgékonysága és az ezekhez hasonló jellemzők ismételten befolyásolják a
bevonatok alkalmazhatóságát. A
bevonatoknak ugyanakkor rendkívül tartósnak kell lenniük, hogy a
költséghatékonyság biztosítva
legyen.

A DINEN388:2016/ISO 13997
szabványban történt módosítások
különösen relevánsak az olyan
anyagokból készült vágásvédelmi
kesztyűk esetében, amelyek kicsorbítják a pengéket (pl. az üvegés fémszálak).

A vágásvédelmi termékek vezető
gyártójaként a legmodernebb mérőtechnológiákba fektettünk be,
amelyeket saját laboratóriumainkban használunk mindkét teszt elvégzése közben, és bármely
pillanatban felkészülten várjuk
ügyfeleink kérdéseit ezekkel kapcsolatban.

Különbségek

EN 388:2003

EN 388:2016/ISO 13997

Penge típusa

körkörös

egyenes

Vágás módja

forgó,
ismételt érintkezéssel

hosszanti,
egyetlen érintkezéssel

Alkalmazott erő

állandó: 5N

változó: 2–30N

A vágások teljesítményszintjeinek kategorizálása
EN 388:2003
Mutató

EN 388:2016/
ISO 13997
Érték newtonban

1

2

3

4

5

≥ 1,2

≥ 2,5

≥5

≥ 10

≥ 20

A

B

C

D

E

F

≥2

≥5

≥ 10

≥ 15

≥ 22

≥ 30

A védőkesztyűk jelölése
A teljesítményszintek az EN388:2016/
ISO 13997 szabvány piktogramjában
olvashatók:

EN 388

4X32D
Vágással szembeni ellenállás az ISO (A–F) szerint
Szúrással szembeni ellenállás (0–4)
Szakítószilárdság (0–4)
Coup-teszten mért vágással szembeni
ellenállás (0–5, X = nem tesztelt vagy nem
alkalmazható)
Kopásállóság (0–4)
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Vágásvédelmi termékek áttekintése
ISOszint
13997

Precíziós védőkesztyűk

uvex D500
foam

D

uvex
C500

uvex
C500 dry

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Általános védőkesztyűk

uvex unidur
6679 foam

uvex
C300 dry

uvex
phynomic C5

uvex
uvex
C300 foam C500 foam

uvex unidur
6659 foam

uvex C500 M
foam

C
uvex C300
wet

uvex synexo
M500

uvex C500
wet

uvex synexo
impact 1
uvex C500 uvex C500
wet plus
XG

B

uvex unidur
6642

uvex phynomic
C3

uvex unidur
6641

uvex unidur
6648

uvex unidur
6649

uvex unidur
6643

Száraz

Párás/enyhén olajos

Nedves/olajos

Ha az E vágásvédelmi szintnél magasabb szinttel rendelkező
kesztyűre van szükség, az uvex a HexArmor® termékeket ajánlja.

227

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

OND TE
CH
DIAM
NO
L

4343

4X43B

4X42C

60080

uvex phynomic C3
• Könnyű és érzékeny vágásvédelmi kesztyű mechanikai
tevékenységekhez
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító
aqua-polimer habbevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és
enyhén nyirkos területeken
• Jó vágásvédelem és kimagasló
szakítószilárdság

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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60081

uvex phynomic C5
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró
alkatrészek szereléséhez
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar

uvex phynomic C3
60080
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 3)
poliamid, elasztán, HPPE, üveg
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
égkék, szürke
6–12

• Könnyű és érzékeny általános
vágásvédelmi kesztyű mechanikai
tevékenységekhez
• Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító
aqua-polimer habbevonatnak
köszönhetően
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz
és enyhén nyirkos területeken
• Nagyon jó vágásvédelem (C
szintű) és kimagasló szakítószilárdság
• Kiemelkedően szellőző bevonat
• Kimagasló tapintásérzet az apró
alkatrészek szereléséhez
• Kiváló védelem a viselő és a
termék számára is

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák
• Ellenőrzési munkák
• Válogatási munkák
• Élelmiszeripar

uvex phynomic C5
60081
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
Dyneema® Diamond technológia, poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
kék, szürke
6–12

DY
N

GY
O

OND TE
CH
DIAM
NO
L

GY
O

DY
N

®

A
M
EE

®

EN 388:2016

A
M
EE

EN 388:2003 EN 388:2016

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási területek: vágás- és ütésvédelem
Nagy mechanikai terhelés melletti munkákhoz az uvex kínálatában találhatók
kesztyűk a HexArmor® márkából is. További információ: www.hexarmor.eu

EN 388:2003

EN 388:2016

4543

4X43C

EN 388:2016

4X42C

60598

60022

uvex synexo impact 1

uvex synexo M500

• Varrás nélküli vágásvédelmi kesztyű ütésvédőkkel a nagy igénybevételű munkákhoz, különösen az olaj- és gáziparban
• Nagyon magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak
kombinációjának köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és nyirkos területeken
• Jó védelem az ütközések és ütések ellen a tenyérrészen található
extra párnázottságnak köszönhetően
• A kéz hátulján található védőszerkezet és az ujjízületeknél található
megerősítések további védelmet nyújtanak az ütések és beékelődések
okozta sérülések ellen
• Jó illeszkedés
• Kimagasló rugalmasság
• Kényelmes viselet

• Varrás nélküli szerelőkesztyű kiemelkedő vágásvédelemmel és megerősített hüvelykujj-ízülettel a nagy igénybevételű munkákhoz
• Nagyon magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak kombinációjának köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és nyirkos területeken
• Jó védelem az ütközések és ütések ellen a tenyérrészen található
extra párnázottságnak köszönhetően
• Jó illeszkedés
• Kimagasló rugalmasság
• Kényelmes viselet
• Rugalmas, tépőzáras rögzítés

Alkalmazási területek:
• Nagy mechanikai terhelés melletti munka
• Bányászat
• Olaj- és gázipar
• Nagy igénybevételű építkezési munka
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex synexo impact 1
60598
védőszerkezet a kézháton, tépőzáras rögzítés, párnázás a tenyérrészen
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 3 C)
HPPE, üveg, nejlon
a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
sárga, fekete
7–11

Alkalmazási területek:
• Nagy mechanikai terhelés melletti munka
• Építkezés
• Bányászat
• Javítási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex synexo M500
60022
tépőzáras rögzítés, párnázás a tenyéren, kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
HPPE, üveg, nejlon
a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
sárga, fekete
7–11

229

A komfortosztály a vágásvédelemben
A Bamboo TwinFlex® technológia legújabb generációja

A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológiával készült
vágásvédelmi kesztyűk új szintet jelentenek a védelem, a kényelem, a
rugalmasság, a jó érzékelés és a gazdaságosság terén. A robusztus
vágásvédelmi kesztyűk között a kényelem segít elfogadtatni a felhasználóval a kesztyű viselését – kiváltképpen a nagy igénybevételű tevé-

kenységek közben. A természetes bambusz és a modern védőszálak
egyedi kombinációja kiváló kényelmet és kimagasló klímakontrollt biztosít, miközben hatékonyan véd is. Hiszen egy védőkesztyű csak akkor
segít megelőzni a baleseteket, ha viselik.

C és D vágásvédelmi szint
Szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® védelem
A vágásoknak ellenálló üvegszálak és a kopásálló poliamid garantálják
az optimális mechanikai védelmet. A poliamiddal együtt alkalmazott
fémszálak a vágásvédelmi szintet akár D szintre is emelhetik.

Bamboo TwinFlex® technológia –
csúcstechnológia a kényelmesebb viseletért
• Robusztus és kényelmes
• Bambusz – környezetbarát, megújuló nyersanyag
• Hűtő hatás
• Normál szabás

Szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® kényelem
A puhaság érzetét keltő, kényelmes bambuszszálak és a tökéletes
klímakontroll az ellenálló HPPE-szálakkal együttesen adják a kimagasló
szakítószilárdságot. A bambuszszálak és az innovatív DSM Dyneema®
gyémántszálak kombinálásával a szakítószilárdság és vágásvédelem
jelentősen megnövekedett.

Bamboo TwinFlex® technológia1
D vágásvédelmi szint

Kétoldalas elv

C vágásvédelmi szint

Poliamid
(kopásállóság)

Bambusz
(kényelmes viselet)

Poliamid
(kopásállóság)

Bambusz
(kényelmes viselet)

Üvegszálak
(vágásvédelem)

Magas minőségű HPPE-szálak
(szakítószilárdság)

Fémszálak
(vágásvédelem)

DSM Dyneema® Diamond szál2
(vágásvédelem/szakítószilárdság)

pl. uvex C500 M, uvex C500 és uvex C300
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pl. uvex D500 foam

1 A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germany bejegyzett védjegye.
2 A DSM Dyneema® Diamond a Royal DSM N.V. bejegyzett védjegye.

uvex D500 foam
Rendíthetetlenül robusztus,
ugyanakkor kényelmes is

SoftGrip
bevonat

D vágásvédelmi szint

3D Ergo technológia

Normál szabás
OEKO®-TEX Standard 100

Első osztályú klímakontroll
uvex climazone – mérhetően kényelmesebb
• Kevesebb izzadás
• Kiváló szellőzés
• Jelentősen magasabb vízgőzfelvétel más szálakhoz képest
A kényelmes viselet és a tökéletesített mikroklíma a védőkesztyű-fejlesztés csúcsai. Az uvex
climazone kesztyűklíma-vezérlő rendszert ezért folyamatosan fejlesztjük piacvezető partnereinkkel és hírneves vizsgáló- és kutatóközpontokkal, pl. a Hohenstein Intézettel és a Primasens
Intézettel (PFI) együtt. Az egyedi mérőlétesítmények, pl. a PFI klímavizsgáló központja részletes
betekintést nyújtanak a viselő kényelemérzetének termofiziológiai és a bőrérzékelési tényezőibe.
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Alkalmazási terület: vágásvédelem

Megerősített rész a hüvelyk- és
mutatóujj között

EN 388:2016

4X42D

EN 388:2003

EN 388:2016

4542

4X42C

60604

60498

DY
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®

DY
N
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O

GY
O
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CH
DIAM
NO
L

A
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®

A
M
EE

OND TE
CH
DIAM
NO
L

uvex D500 foam
• Kiváló ujjmozgás
• Magas kopásállóság az innovatív
Soft Grip bevonatnak köszönhetően
• Nagyon jó fogásbiztonság az
enyhén nyirkos területeken
• Az uvex Bamboo TwinFlex®nagyon magas szintű vágásvédelmet nyújt
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo öntvénytechnológia
tökéletes illeszkedést biztosít

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex C500 M foam
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Építkezés
• Sörfőzés/italgyártás
• Üvegipar
• Karbantartás, szervizelés
• Fémfeldolgozási munkák

uvex D500 foam
60604
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 D)
bambusz műselyem, Dyneema® Diamond, acél, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer (HPE)
és SoftGrip habbevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
lime, antracit
7–11

• Kimagaslóan kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
• Az innovatív Soft Grip bevonat
kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz
és enyhén nyirkos területeken
• A szabadalmaztatott Bamboo
TwinFlex®technológia nagyon
magas szintű vágásvédelmet
nyújt
• Akár +100 °C-os kontakthő ellen
is véd (EN 407)
• Megerősített hüvelykujj nyereg
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo öntvénytechnológia
tökéletes illeszkedést biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Építkezés
• Sörfőzés/italgyártás
• Üvegipar
• Javítási munkák
• Fémfeldolgozási munkák

uvex C500 M foam
60498
megerősített rész a hüvelyk- és mutatóujj között, kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
nagy teljesítményű elasztomer (HPE), SoftGrip hab
száraz és enyhén olajos/nyirkos területeken
lime, fekete, antracit
7–11

A Dyneema® Diamond a Royal DSM N.V. bejegyzett védjegye.

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003 EN 388:2016

254X

EN 388:2003 EN 388:2016

2 X 4 XC

254X

60491

EN 388:2003 EN 388:2016

1 X 4 XC

4542

EN 388:2003 EN 388:2016

4X42C

60497

4542

4X42C

60496

60600

uvex C500
• Rendkívül kényelmes vágásvédelmi kesztyűk és alkarvédő (uvex C500 sleeve)
• Az innovatív Soft Grip bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden modell) és enyhén nyirkos (uvex C500 foam és C500
pure) környezetben
• A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex®technológia nagyon magas szintű vágásvédelmet
nyújt
• Akár +100 °C-os kontakthő ellen is véd az EN 407 szabványnak megfelelően (uvex C500 foam
és C500 wet)
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint

Szabvány
Anyag

uvex C500 sleeve
60491-07
60491-10
alkarvédő tépőzáras rögzítéssel,
34 cm (M), 40 cm (L)
EN 388 (2 X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid

Bevonat

nincs

EN 388 (1 X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg,
poliamid
nincs

Ellenállóság

száraz munkakörülmények

száraz munkakörülmények

Szín
Méretek

lime
M

Cikkszám
Kialakítás

L

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika
• Válogatási munkák
• Üvegipar
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Karbantartás
• Papíripar
• Építőipar
• Vas- és acélipar

uvex C500
60497
kötött mandzsetta

uvex C500 wet plus
60496
kötött mandzsetta

uvex C500 XG
60600
kötött mandzsetta

EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg,
poliamid
a tenyéren és a kézhát ¾-én
nagy teljesítményű elasztomer
(HPE) bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülmények
lime, antracit
7–11

EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg,
poliamid
a tenyéren és a teljes kézháton
nagy teljesítményű elasztomer
(HPE) és Xtra Grip bevonattal
nyirkos, nedves, olajos és zsíros
munkaterületekhez
lime, antracit
7–11

lime
7–11
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Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 407

EN 407

X1XXXX
EN 388:2003

EN 388:2016

254X

X X 4 XC

X1XXXX

EN 388:2003

EN 388:2016

4542

4X42C

60499

60494

EN 388:2003

EN 388:2016

4542

4X42C

60492

uvex C500
• Kimagaslóan kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
• Kimagasló mechanikai kopásállóság az
innovatív SoftGrip bevonatnak köszönhetően
(uvex C500 foam és uvex C500 wet)
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden
modell), enyhén nyirkos (uvex C500 foam) és
nedves (uvex C500 wet) környezetben
• A szabadalmaztatott uvex Bamboo
TwinFlex®technológia nagyon magas szintű
vágásvédelmet nyújt

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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• Az EN 407 szabványnak megfelelően akár
+100 °C kontakthő ellen is véd (uvex C500
foam és C500 sleeve)
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést
biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint

uvex C500 dry
60499
kötött mandzsetta
EN 388 (X X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjakon nagy teljesítményű vinil (HPV)
tapadó pöttyözés
száraz munkakörülmények
lime, antracit
7–11

uvex C500 foam
60494
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű
elasztomer (HPE) és Soft Grip habbevonat
száraz munkakörülmények
lime, antracit
7–11

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika
• Válogatási munkák
• Üvegipar
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Karbantartás
• Papíripar
• Építőipar
• Vas- és acélipar

uvex C500 wet
60492
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű
elasztomer (HPE) bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
lime, antracit
7–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003

EN 388:2016

234X

X X 4 XC

60549

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

3X42C

60544

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

4X42C

60542

uvex C300
• Rendkívül kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
• Kimagasló mechanikai kopásállóság az innovatív SoftGrip bevonatnak köszönhetően
(uvex C300 foam és uvex C300 wet)
• Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden
modell), enyhén nyirkos (uvex C300 foam) és
nedves (uvex C300 wet) környezetben

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex C300 dry
60549
kötött mandzsetta
EN 388 (X X 4 X C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjakon nagy teljesítményű
vinil (HPV) tapadó pöttyözés
száraz munkakörülmények
antracit
7–11

• A szabadalmaztatott uvex Bamboo
TwinFlex®technológia jó vágásvédelmet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas
• Nagyon jó tapintásérzet
• A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést
biztosít
• Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint

uvex C300 foam
60544
kötött mandzsetta
EN 388 (3 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű
elasztomer (HPE) és Soft Grip habbevonat
száraz munkakörülmények
antracit
7–11

A Bamboo TwinFlex® technológia az UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germany bejegyzett védjegye.

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika
• Válogatási munkák
• Üvegipar
• Fémlemez-feldolgozási munkák

uvex C300 wet
60542
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 2 C)
bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer
(HPE) bevonattal
nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
antracit
7–11
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Alkalmazási terület: vágásvédelem

4343

4343B

EN 388:2003

EN 388:2016

3331

3X31B

60210

EN 388:2003

EN 388:2016

4344

4344B

60939

60314
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uvex unidur 6641

uvex unidur 6642

uvex unidur 6643

• PU vágásvédelmi kesztyű kiváló minőségű,
speciális vágásteljesítményű PE-szálakkal
• Kiemelkedő mechanikai kopásállóság a
szálak és a bevonat kombinációjának köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• A jó minőségű speciális vágásteljesítményű
PE-szálak kiváló vágásvédelmet nyújtanak
• Nagyon jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Rendkívül kényelmes

• Könnyű, érzékeny 18-as fonalsűrűségű,
szerelésre alkalmas kesztyű vágásvédelemmel
• Jó mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos
területeken
• A Dyneema® Diamond technológia jó
vágásvédelmet biztosít
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

• NBR vágásvédelmi kesztyű kiváló minőségű,
speciális vágásteljesítményű PE-szálakkal
• Kiváló mechanikus kopásállóság az NBR
bevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
• A jó minőségű speciális vágásteljesítményű
PE-szálak kiváló vágásvédelmet nyújtanak
• Jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Szerelési munkák
• Csomagolási munkák

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Karbantartás
• Szerelési munkák
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Javítási munkák

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Karbantartás
• Szerelési munkák
• Fémfeldolgozási munkák
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex unidur 6641
60210
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 3 B)
HPPE, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
fehér, szürke
6–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6642
60939
kötött mandzsetta
EN 388 (3 X 3 1 B)
Dyneema® Diamond technológia,
poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
szürke, szürke
6–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6643
60314
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 4 B)
HPPE, poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken
NBR bevonattal (nitrilgumi)
nyirkos, olajos és zsíros
munkakörülményekhez
márványos szürke, fekete
7–10

A Dyneema® Diamond a Royal DSM N.V. bejegyzett védjegye.

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

4342B

EN 388:2003

EN 388:2016

4342

4342B

60932

60516

uvex unidur 6648

uvex unidur 6649

• PU vágásvédelmi kesztyű HPPE-szálakkal
• Kiváló mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
• A HPPE-szálak jó vágásvédelmet nyújtanak
• Jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet

• PU vágásvédelmi kesztyű HPPE-szálakkal
• Kiváló mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
• A HPPE-szálak jó vágásvédelmet nyújtanak
• Jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Javítási munkák
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Csomagolási munkák

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Javítási munkák
• Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6648
60932
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 2 B)
HPPE, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
fehér, fekete
6–11

HPPE = nagy teljesítményű polietilén

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6649
60516
kötött mandzsetta
EN 388 (4 3 4 2 B)
HPPE, poliamid, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
száraz és enyhén nyirkos területek
márványos kék, szürke
7–11
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Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN 388:2003

EN 388:2016

4543

4X43C

EN 388:2016

4X44D

60938

60969

uvex unidur 6659 foam

uvex unidur 6679 foam

• vágásvédelmi kesztyű NBR habbevonattal és HPPE-/üvegszálakkal
• Kiváló mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak kombinációjának
köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet
• Kiemelkedően rugalmas
• Rendkívül kényelmes

• vágásvédelmi kesztyű NBR habbevonattal és HPPE-/fémszálakkal
• Kimagasló mechanikai ellenálló-képesség és megnövekedett élettartam
a rendkívül ellenálló NBR habbevonatnak köszönhetően
• Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
• Nagyon jó vágásvédelem (D szintű) a HPPE-/fémszál-kombinációnak
köszönhetően
• Nagyon jó tapintásérzet
• Kimagasló rugalmasság
• Nagyon kényelmes viselet

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Szerelési munkák
• Karbantartás
• Fémfeldolgozási munkák
• Szállítás/logisztika

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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uvex unidur 6659 foam
60938
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 3 C)
HPPE, üveg, poliamid
a tenyéren és ujjvégeken nitrilhabbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
márványos szürke, fekete
6–11

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Fémipar
• Csomagolási munkák

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex unidur 6679 foam
60969
kötött mandzsetta
EN 388 (4 X 4 4 D)
HPPE, acél, nejlon, elasztán
a tenyéren és ujjvégeken nitrilhabbevonat
száraz és enyhén nyirkos területek
szürke, fekete
6–11

Mechanikai kockázatok
Alkalmazási terület: vágásvédelem

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT
EN 388:2003

EN 388:2016

4544

4X44C

60536

60535

uvex protector chemical
• Egy nagyon robusztus védőkesztyű, amelynek többrétegű technológiájában egyesül az áthatolhatatlanság és az optimális vágásvédelem
• Nagyon magas szintű vágásvédelem a kesztyű anyagában található
pamutból, HPPE-ből és üvegből álló, többrétegű kivitelezésnek
köszönhetően
• Jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
• Az uvex protector chemical modell vegyi védelmet is nyújt
• Kényelmes viselet

NBR impregnálás a jobb
fogásbiztonságért
Jó vágásálló HPPE/
üveg/poliamid
Nitrilbevonat
a vegyi védelemért
Pamutbélés
a tökéletes kényelemért
Bőrfelület

Alkalmazási területek:
• Vegyszerrel végzett és nagy vágásveszéllyel járó munkák
• Nagy teljesítményű szerszámok kezelése
• Fémlemez-feldolgozási munkák
• Gép- és szerszámipar

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex protector chemical NK2725B
60535
Hosszú szárú, kb. 27cm
EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
dupla bélés: pamut interlock, HPPE, üveg, PA
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
jó ellenállóság olajjal, zsírral és sok vegyszerrel szemben
kék
9–10

uvex protector chemical NK4025B
60536
Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
dupla bélés: pamut interlock, HPPE, üveg, PA
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
jó ellenállóság olajjal, zsírral és sok vegyszerrel szemben
kék
9–10
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Vegyi kockázatok
A megfelelő kézvédelem kiválasztása
Különösen a vegyszerekkel végzett munkáknál elengedhetetlen a megfelelő védőkesztyű kiválasztása. A
vegyszerek ellen védő kesztyűknek visszafordíthatatlan
vagy halálos sérülésektől kell megvédeniük a viselőt.
Az uvex aktív partnerként gyakorlatban bizonyított
problémamegoldásokat kínál, valamint kompetens
szaktanácsadást, akár a helyszínen is. A lüneburgi
(Németország) szakértőink rendelkezésre állnak a
használatot érintő problémákra egy közös megoldás
megtalálása érdekében. Tesztlaboratóriumunkban arra
is van lehetőség, hogy az ügyfélspecifikus átbocsátási
táblázatokat a szabványoknak megfelelően kivitelezhessük.

Örömmel adunk egyéni tanácsot a
munkahelyelemzéssel és az ellenállósági táblázattal kapcsolatban.
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Vegyi kockázatok
A megfelelő kézvédelem kiválasztása

Chemical Expert System:
Az uvex online vegyszeradatbázisa
A vegyszerek ellen védő kesztyűk kiválasztása és viselési
időtartama döntően a kézvédő anyagok alkalmazott vegyszerekkel szembeni ellenállásától függ.
Gyártóként gyors és egyszerű segítségnyújtást kínálunk
Önnek átfogó online vegyszeradatbázisunkkal. Néhány
lépésben információkat kaphat a védőkesztyűink vegyszerekkel szembeni ellenállóságáról.

• Az online adatbázis mindig elérhető (napi 24 órában, a hét
minden napján)
• Egyszerű kezelés, több nyelven - köztük magyarul is
-elérhető
• Regisztrált felhasználóként teljes hozzáférést kap a felsorolt
vegyszerek mérési eredményeihez
• Személyes fiók kiemelt funkciókkal
• Vegyszeráthatolási táblázatok és kesztyűtervek egyedi
készítése

Az előnyök áttekintése:

https://ces.uvex.de

1

2

A vegyszeradatbázis belépési oldala

3
Többféle keresési lehetőség

4

Az eredmények érthető áttekintése

Lehetséges az eredmények egyéni mentése
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Vegyi kockázatok
A megfelelő kézvédelem kiválasztása
A védőkesztyűk megfelelő
védelmi funkciója mellett a
kényelmes viselet is nagy
jelentőséggel bír.

Az alábbi mátrix segít Önnek
egyszerűen megtalálni a
munkahelyi kockázathoz tartozó megfelelő vegyvédelmi
kesztyűt.

Védőkesztyűk nagy
igénybevételhez

Varrás nélkül

NBR

ESD

uvex rubiflex S
(kék)

uvex rubiflex ESD

uvex u-chem 3000

uvex rubiflex XG

uvex rubiflex S

uvex u-chem 3100

HPV

Ezért az uvex az új vegyszerek ellen védő kesztyűk
fejlesztésénél nagy gondot
fordít a terméket érintő
lehetséges felhasználói
területek felé támasztott
igényekre.

Általános
védőkesztyűk

Védőkesztyűk pamutbéléssel a kiváló kényelemért

uvex profatrol

uvex profagrip

Védőkesztyűk pamutbélés nélkül, enyhén bolyhos záróréteggel
Bolyhos

NBR

A vegyvédelmi kesztyűket a
legkülönfélébb területeken
alkalmazzák, és lehetővé
kell tenniük a felhasználónak
tevékenységei optimális elvégzését.

Precíziós
védőkesztyűk

uvex profastrong

Kloroprén

Bolyhos

Különleges
anyagok

uvex profapren

uvex profabutyl

uvex profaviton

Egyszer használatos védőkesztyűk rövid idejű használatra

NBR

Megerősített

uvex u-fit lite

uvex u-fit

uvex u-fit strong N2000

Kloroprén

Megerősített

uvex u-fit strong
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Vegyi kockázatok
„Made in Germany” termékmegoldások
uvex rubiflex (kék)
• A legkönnyebb és legrugalmasabb
vegyvédelmi kesztyű
• Ergonomikus illeszkedés: garantáltan
kényelmes viselet
• Kiváló érzékenység
• Nagyon kényelmes pamut interlock alapkesztyű a nagy párafelvevő képességért
(csökkentett izzadás az olyan műszálakhoz
viszonyítva, mint az akril vagy a poliészter)

Továbbfejlesztés

a

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex XG

Elektromosan vezetőképes: megfelel az EN16350 szabványnak.

Grip bevonat az optimális
fogásért olajos környezetben

Az ideális megoldás robbanásveszélyes területekre
A védőkesztyűket érintő szigorú követelmények robbanásveszélyes
területeken az EN16350 szabványban vannak meghatározva.
A védőkesztyű csak nagyon csekély átmeneti ellenállással rendelkezhet.

A jó tapadási tulajdonságok sok területen nélkülözhetetlenek. Ez a
kézvédelemben is érvényes, hiszen a rossz fogásbiztonság szükségtelen erőbefektetéshez, bizonytalansághoz, valamint nagyobb
sérülésveszélyhez vezet a munka során. Az innovatív uvex Xtra
Grip technológiával ezekkel biztosan nem lesz gondja:

Az innovatív béléskoncepció innovatív vezetőképes bevonattal
lehetővé teszi a robbanásvédelem mellett a vegyi védelmet is.

Hatékony fogásbiztonság – nagy rugalmasság –
kényelmes viselet

Mechanikai szilárdság
A különleges felületi struktúra a többrétegű szerkezettel együtt hosszú
élettartamot biztosít.

Használat olajos és nedves
környezetben
A folyadékokat az uvex Xtra Grip technológia csatornarendszere elnyeli,
ezzel segítve az alkatrészek biztos
fogását.

Bélés és bevonat funkcionális kombinációja

Biztonság és fogásbiztonság a többrétegű szerkezetnek
köszönhetően

Vezetőképes
NBR bevonat

Különleges bevonat a
nagyobb fogásbiztonságért
Robusztus nitrilbevonat

Pamutbélés szénrésszel
a kényelmes viseletért és
a kiemelkedő vezetőképességért

Pamutbélés
a tökéletes kényelemért

Bőrfelület

Bőrfelület
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Vegyi kockázatok
Védőkesztyűk pamutbéléssel

Az ideális megoldás
robbanásveszélyes
területekre
Az új EN16350:2014 szabvány (védőkesztyűk – elektrosztatikus
tulajdonságok) életbe lépése óta első alkalommal beszélhetünk
egy szabványról, amely a védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságait, valamint ezek vizsgálati módszereit határozza meg tűz- és
robbanásveszélyes körülmények között.

EN ISO 374-1:2016/Type A

• A vizsgálati feltételeket és minimumkövetelményeket az
EN16350:2014 szabvány a következőképpen határozza meg:
• Az átmeneti ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint 1,0 × 108 Ω
(Rv < 1,0 × 108 Ω).
• Az Rv átmeneti ellenállást az EN1149-2:1997 szabvány szerint
vizsgáljuk.
• Tesztkörnyezet: 23 ± 1°C levegő-hőmérséklet, 25 ± 5 % relatív
páratartalom.

JKLOPT
EN 388:2016

2111X

60954

Az uvex rubiflex ESD megfelel az új EN16350:2014 szabvány
követelményeinek.

uvex rubiflex ESD
• Könnyű, béléses, antisztatikus NBR vegyvédelemmel ellátott védőkesztyű robbanásveszélyes munkakörnyezetekhez
• Az NBR bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
• Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
• Megfelel az EN16350:2014 szabványnak
• Kimagasló tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock/szén bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
• Rendkívül rugalmas

Bélés és bevonat funkcionális kombinációja

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Festőüzem
• Finomítók
• Műanyagipar
• Antisztatikus munkaterületek

Vezetőképes NBR bevonat
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány

Pamutbélés szénrésszel
a kényelmes viseletért és
a kiemelkedő vezetőképességért

Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Bőrfelület
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uvex rubiflex ESD NB35A
60954
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T),
DIN EN 16350:2014
pamut interlock/szén
teljes felületén speciális vezetőképes NBR bevonattal (nitrilgumi),
kb. 0,40 mm
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
fekete
6–11

Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal

Rendkívül jó fogásbiztonság

Könnyű és rugalmas

EN ISO 374-1:2016/Type A
EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT
JKNOPT
EN 388:2016
EN 388:2016

2111X
3121X

60557

uvex rubiflex S XG
• Könnyű, béléses, NBR vegyvédelemmel ellátott kesztyű optimális
fogásbiztonsággal
• Nagyon jó mechanikai kopásállóság és élettartam a többrétegű
szerkezetnek köszönhetően
• Kiemelkedő fogásbiztonság nedves és olajos területeken az uvex
Xtra Grip technológia segítségével
• Jó ellenállóság zsírral, ásványi
olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
• Nagyon jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet
nyújt
• Rendkívül rugalmas
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság

Szín
Méretek

60224

uvex rubiflex S
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Laboratóriumok
• Karbantartás
• Feldolgozási munkák

uvex rubiflex S XG27B
uvex rubiflex S XG35B
60560
60557
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 2 1 X)
EN 388 (3 1 2 1 X)
EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
teljes felületén speciális NBR
teljes felületén speciális NBR
bevonattal (nitrilgumi) és
bevonattal (nitrilgumi) és
XG Grip bevonattal, kb. 0,40 mm
XG Grip bevonattal, kb. 0,40 mm
nagyon jó ellenálló-képesség zsírral,
nagyon jó ellenálló-képesség zsírral,
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
szemben
kék, fekete
kék, fekete
7–11
7–11

• Nagyon könnyű, béléses, NBR
vegyvédelemmel ellátott kesztyű,
amely sokféle vegyszer kezelésére alkalmas
• Az NBR bevonat jó mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves területeken
• Jó ellenállóság zsírral, ásványi
olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
• Kimagasló tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet
nyújt
• Rendkívül rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat

Ellenállóság

Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Laboratóriumok
• Lakkozási munkák
• Élelmiszeripar

uvex rubiflex S NB27B
uvex rubiflex S NB35B
60271
60224
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (2 1 1 1 X)
EN 388 (2 1 1 1 X)
EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
teljes felületén speciális NBR
teljes felületén speciális NBR
bevonattal (nitrilgumi),
bevonattal (nitrilgumi),
kb. 0,40 mm
kb. 0,40 mm
jó ellenálló-képesség zsírral,
jó ellenálló-képesség zsírral,
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
ásványi olajokkal és sok vegyszerrel
szemben
szemben
kék
kék
7–11
6–11
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal

Megerősített szerkezet

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKNOPT

J KO P T

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

89646

uvex rubiflex S
• NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock béléssel
• Az NBR bevonat jó mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel, savval, lúggal, ásványi
olajjal és oldószerrel szemben
• Jó hőszigetelés a megerősített
bélésnek köszönhetően
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas

uvex rubiflex S
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

246

89647

89651

uvex rubiflex S (hosszú kivitel)
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Gép- és szerszámipar
• Fémfeldolgozási munkák
• Homokfúvás
• Élelmiszeripar

NB27S
NB35S
NB40S
89646
98891
98902
Hosszú szárú, kb. 27cm Hosszú szárú, kb. 35 cm Hosszú szárú, kb. 40 cm
EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
pamut interlock,
pamut interlock,
pamut interlock,
megerősített
megerősített
megerősített
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
zöld
zöld
zöld
8–11
8–11
8–11

• Hosszú NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock
béléssel
• Hozzáadott gumiszalag az alkarvédő végén (NB60SZ/NB80SZ)
• Az NBR bevonat jó mechanikus
kopásállóságot nyújt
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel, savval, lúggal, ásványi
olajjal és oldószerrel szemben
• Jó tapintásérzet
• Ergonomikus illeszkedés
• A jó minőségű pamut interlock
bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas

uvex rubiflex S NB60S
Cikkszám
89647
Kialakítás
hosszú szárú,
kb. 60 cm
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Csatornaépítési munkák
• Közterület-fenntartás
• Homokfúvás

NB80S
60190
hosszú szárú,
kb. 80 cm

NB60SZ
NB80SZ
89651
60191
gumiszalaggal
gumiszalaggal
az alkarvédő végén,az alkarvédő végén,
kb. 60 cm
kb. 80 cm
EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)
pamut interlock,
pamut interlock,
pamut interlock,
pamut interlock,
megerősített
megerősített
megerősített
megerősített
teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
zöld
zöld
zöld
zöld
9–11
9–11
9–11
9–11

Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal

EN 407

X1XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

AJKLMO

EN 388:2016

EN 388:2016

4131X

4121X

60961

uvex u-chem 3000
• Teljes vegyvédelmi kesztyű, az
EN374 (AJKLOT) szabványnak
megfelelően
• Jó mechanikai védelem
• Jó vegyi védelem
• Jó mechanikai ellenálló-képesség
• Hosszú élettartam

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

60968

uvex u-chem 3100
Alkalmazási területek:
• Javítási munkák
• Fémfeldolgozás
• Tisztítás
• Vegyipar
• Nyomtatóipar

uvex u-chem 3000
60961
mandzsetta, teljesen bevont
EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
EN 407 (X 1 X X X X)
pamut interlock
NBR (nitril-butadién gumi), kb. 0,50mm
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
zöld
7–11

• A vegyvédelem és a biztos fogás
tökéletes kombinációja
• Nagyon jó mechanikai védelem
• Kényelmes viselet a varrás
nélküli pamutbélésnek köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
• Nagyon jó fogásbiztonság nedves és olajos körülmények között
• Kiemelkedően rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Autóipar
• Fémfeldolgozás
• Mechanikus iparágak,
homokfúvás

uvex u-chem 3100
60968
mandzsetta, teljesen bevont
EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L M O)
pamut (varrás nélkül)
NBR (nitril-butadién gumi), kb. 0,50mm
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
fekete
8–10
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: HPV* bevonattal

Granulált

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

KLNOPT

KLNOPT

EN 388:2016

EN 388:2016

3121X

3121X

98897

uvex profatrol
• HPV vegyvédelmi kesztyű, amely
rugalmas marad hidegben is és
sokoldalúan bevethető
• Az ellenálló HPV bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves területeken
• Jó ellenálló-képesség ásványi
olajokkal, zsírral, savakkal és
lúgokkal szemben
• Jó védelem ásványi olajok, zsír,
savak és lúgok ellen
• Ergonomikus illeszkedés

uvex profatrol
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
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89675

uvex profagrip
• A pamut interlock bélés kényelmes viseletet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas
Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Ásványiolaj-ipar
• Szállítás/logisztika
• Petrolkémia

PB27M
PB35M
98897
60192
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (K L N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
Teljes felületén nagy teljesítményű vinil (HPV), kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral,
savakkal és lúgokkal szemben
fekete
fekete
9–11
9–11

• HPV vegyvédelmi kesztyű
csúszásakadályozó granulációval,
amely rugalmas marad hidegben
is és sokoldalúan bevethető
• Az ellenálló HPV bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
• Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
a hozzáadott granulációnak
köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség ásványi
olajokkal, zsírral, savakkal és
lúgokkal szemben
• Ergonomikus illeszkedés
uvex profagrip
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

• A pamut interlock bélés kényelmes viseletet nyújt
• Kiemelkedően rugalmas
Alkalmazási területek:
• Építőipar
• Csatornázás
• Vegyipar
• Hulladékkezelés
• Fémfeldolgozó-ipar
• Petrolkémia

PB27MG
PB35MG
89675
60193
Hosszú szárú, kb. 27cm
Hosszú szárú, kb. 35 cm
EN 388 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (K L N O P T)
pamut interlock
pamut interlock
Teljes felületén nagy teljesítményű vinil (HPV) és granulálás, kb. 0,50 mm
Nagyon jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral,
savakkal és lúgokkal szemben
fekete
fekete
9–11
9–11

*HPV = nagy teljesítményű vinil

Vegyi kockázatok
Bolyhos pamutbéléses védőkesztyűk: NBR/kloroprén

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

AKLMNO

EN 388:2016

EN 388:2016

4101X

3131X

60122

uvex profastrong
• Érzékeny NBR vegyvédelmi
kesztyű bolyhos pamuttal
• Kiváló mechanikai kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves körülmények között a
tenyérrész szerkezetének
köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség olajokkal,
zsírral, savakkal és lúgokkal
szemben
• Jó tapintásérzet
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

60119

uvex profapren
Alkalmazási területek:
• Autóipar
• Vegyipar
• Nyomtatóipar
• Laboratóriumok
• Élelmiszeripar

uvex profastrong NF33
60122
hosszú szárú, bordázott tenyérfelülettel, kb. 33 cm
EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
bolyhos pamut
teljes felületén NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,38 mm
Jó ellenálló-képesség olajokkal, zsírral, savakkal és oldószerekkel szemben
zöld
7–10

• Rugalmas kloroprén vegyvédelmi
kesztyű bolyhos pamuttal
• Jó fogásbiztonság nyirkos és
nedves körülmények között a tenyérrész szerkezetének köszönhetően
• Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel és oldószerrel szemben
• Jó tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Nyomtatóipar
• Fémfeldolgozási munkák
(tisztítás)
• Tisztítás

uvex profapren CF33
60119
hosszú szárú, bordázott tenyér, kb. 33 cm
EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
bolyhos pamut
teljes felületén polikloroprén bevonattal (latex belső), kb. 0,71 mm
Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
sötétkék
7–10
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Vegyi kockázatok
Bélés nélküli védőkesztyűk

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

ABIKLP

AFKLMN

EN 388:2016

EN 388:2016

2010X

2120X

60949

60957

uvex profabutyl

uvex profaviton

• Butilgumiból készült, belső bélés nélküli vegyvédelmi kesztyű
• Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
• Jó ellenálló-képesség a poláris anyagokkal, pl. észterekkel, ketonokkal,
aldehidekkel, aminokkal és telített sóoldatokkal, valamint savakkal és
lúgokkal szemben
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas
• Megfelel a DINEN16350:2014 szabványnak

• Butilgumiból készült vegyvédelmi kesztyű, külső Viton® réteggel
• Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
• Jó ellenálló-képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel
(pl.hexán, benzol, toluol, xilol stb.), a halogénezett szénhidrogénekkel
(pl. triklóretilén, perklóretilén, diklór-metán stb.), a szerves és szervetlen savakkal (oldott vagy koncentrált) és telített sóoldatokkal szemben
• Jó illeszkedés
• Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:
• Vegyipar
• Antisztatikus munkaterületek

Alkalmazási területek:
• Vegyipar

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

uvex profabutyl B-05R
60949
hosszú szárú, feltekert szél, kb. 35 cm
EN 388 (2 0 1 0 X), EN 374-1:2016/typ A (A B I K L P)
bélés nélkül
hézagmentes bromobutil bevonat (kb. 0,50 mm)
jó ellenálló-képesség a poláris savakkal és lúgokkal szemben
fekete
7–11

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek

250

uvex profaviton BV-06
60957
hosszú szárú, feltekert szél, kb. 35 cm
EN 388 (2 1 2 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
bélés nélkül
hézagmentes bromobutil bevonat (kb. 0,40 mm)
és Viton® külső réteg (kb. 0,20 mm)
jó ellenálló-képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel,
halogénezett szénhidrátokkal szemben
fekete
8–11

A VITON® az E.I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett védjegye.

Vegyi kockázatok
Egyszer használatos védőkesztyűk
Az uvex u-fit termékcsaláddal az uvex minőségi, egyszer
használatos védőkesztyűket kínál, amelyek nagyfokú biztonságot és jó használhatóságot garantálnak.

Az uvex egyszer használatos védőkesztyűi négyféle anyagban kaphatók, ami a széles körű felhasználás lehetőségét
biztosítja:

Az uvex u-fit kesztyűi megbízható védelmet nyújtanak
számos iparágban, többek között a vegyiparban, a gyógyászatban és az élelmiszeriparban, és lehetővé teszik a
kényelmes és pontos munkát.

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong
uvex u-fit strong N2000

Anyag

uvex u-fit lite

uvex u-fit

uvex u-fit strong

uvex u-fit strong N2000

Gyorsítómentes NBR (nitrilgumi)

NBR (nitrilgumi)

Kloroprén

NBR (nitrilgumi)

Anyagvastagság: 0,08 mm

Anyagvastagság: 0,10 mm

Anyagvastagság: 0,21 mm

Anyagvastagság: 0,20 mm

szilikonmentes

szilikonmentes

szilikonmentes

szilikonmentes

Púdermentes

Púdermentes

Púdermentes

Púdermentes

Nem tartalmaz latexproteineket

Nem tartalmaz latexproteineket

Nem tartalmaz latexproteineket

Nem tartalmaz latexproteineket

EN 374

EN 374

EN ISO 374

EN ISO 374

Élelmiszerek kezelése

Élelmiszerek kezelése

–

Élelmiszerek kezelése

Jó mechanikai kopásállóság

Optimális illeszkedés, hosszú
szárú

Kiváló kopásállóság

Hipoallergén

Jó ellenálló-képesség
vegyszerekkel szemben
(fröccsenés)

Megnövelt ellenálló-képesség
vegyszerekkel szemben
(fröccsenés)

Megnövelt ellenálló-képesség
vegyszerekkel szemben
(fröccsenés)

Megerősített feltekert szél –
könnyen felhúzható

Megerősített feltekert szél –
könnyen felhúzható

Nagyon rugalmas alapanyag –
könnyen felhúzható

Megerősített feltekert szél –
könnyen felhúzható

Tanúsítvány

Tulajdonságok

Kezelése

Kiemelkedő érzékenység

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha szeretne egy példányt a teljes ellenállósági listánkból.
Részletes információkat találhat az uvex Chemical Expert System online adatbázisban a
https://ces.uvex.de oldalon.
Alkalmazási terület
Precíziós szerelési munkák, száraz/olajos

uvex u-fit lite

uvex u-fit

uvex u-fit strong

uvex u-fit strong N2000

++

+

–

–

+

+

++

++

Termékvédelem

++

++

+

+

Óvatos tisztítás

+

+

++

++

Vizsgálatok

++

++

+

+

Szerelési munkák, száraz/olajos

Élelmiszer

+

+

–

+

Vegyszerek

Rövid idejű munka, az
ellenállósági listával
összhangban

Rövid idejű munka, az
ellenállósági listával
összhangban

Az ellenállósági
listával összhangban

Az ellenállósági
listával összhangban

Festőüzem

Mint fröccsenés elleni
védelem

Mint fröccsenés elleni
védelem

Teljes érintkezés,
az ellenállósági listával
összhangban

Teljes érintkezés,
az ellenállósági listával
összhangban
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Vegyi kockázatok
Egyszer használatos védőkesztyűk

EN ISO 374-1:2016 / Type A
EN ISO 374-1:2016 / Type A

KLMNPT
JKLOPST

60953

60962

uvex u-fit strong
• Megerősített és kifejezetten
rugalmas, egyszer használatos
kesztyű kloroprénből (0,21 mm)
• Az ENISO374 szabványnak
megfelelő vegyvédelem
• Jó mechanikai ellenálló-képesség
• Kimagasló tapintásérzet
• Extrém módon rugalmas a
formálható anyagának köszönhetően
• Nagyon jó illeszkedés

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom

252

uvex u-fit strong N2000
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
• Óvatos tisztítás
• Termékvédelem

uvex u-fit strong
60953
bordázott ujjvégek, kb. 29 cm
EN ISO 374-1:2016/Type A (K L M N P T)
bélés nélkül
kloroprén
Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
zöld
XS–XL
50 darabos doboz

• Megerősített egyszer használatos kesztyű nitrilgumiból
(0,20mm)
• Számos vegyszer ellen véd
• Jó fogásbiztonság
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon magas mechanikai erősség
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom

Alkalmazási területek:
• Laboratóriumok
• Vegyipar
• Precíziós szerelési munkák
• Festési munkák
• Tisztítás
• Élelmiszeripar

uvex u-fit strong N2000
60962
bordázott ujjvégek, kb. 28 cm
EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
bélés nélkül
NBR (nitril-butadién gumi)
Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
kék
S–XXL
45 darabos doboz

Vegyi kockázatok
Egyszer használatos védőkesztyűk

Gyorsítómentes

60597

uvex u-fit lite
• Nagyon könnyű és vékony NBR
egyszer használatos kesztyű
(0,08 mm)
• Jó fogásbiztonság az érdes
ujjvégeknek köszönhetően
• Jó mechanikai ellenálló-képesség
• Megbízható védelem a fröccsenő vegyszerek, pl. savak, lúgok,
szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok ellen
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Rendkívül rugalmas
• Gyorsítómentes
Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom

60596

uvex u-fit
Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
• Festőüzem (mint fröccsenés
elleni védelem)
• Élelmiszeripar
• Óvatos tisztítás
• Termékvédelem

uvex u-fit lite
60597
érdesített ujjvégek, kb. 24 cm
EN 374
bélés nélkül
NBR (nitrilgumi), kb. 0,08 mm
nagyfokú ellenálló-képesség zsírokkal és olajokkal szemben
indigókék
S–XL
100 darabos doboz

• Vékony és megbízható NBR egyszer használatos kesztyű
(0,10mm)
• Jó fogásbiztonság az érdes felületnek köszönhetően
• Kiváló kopásállóság
• Megbízható védelem a fröccsenő vegyszerek, pl. savak, lúgok,
szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok ellen
• Szilikonmentes a lenyomatteszt
szerint
• Kimagasló tapintásérzet
• Nagyon jó illeszkedés
• Rendkívül rugalmas

Cikkszám
Kialakítás
Szabvány
Anyag
Bevonat
Ellenállóság
Szín
Méretek
Tartalom

Alkalmazási területek:
• Precíziós szerelési munkák
• Ellenőrzési munkák
• Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
• Festőüzem (mint fröccsenés
elleni védelem)
• Élelmiszeripar
• Óvatos tisztítás
• Termékvédelem

uvex u-fit
60596
érdesített felület, kb. 24 cm
EN 374
bélés nélkül
NBR (nitrilgumi), kb. 0,10 mm
nagyfokú ellenálló-képesség zsírokkal és olajokkal szemben
kék
S–XL
100 darabos doboz
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Védőkesztyűk
Áttekintés
Cikkszám Név

Méretek

Szín

60020

uvex synexo Z200

6–12

fekete, fehér

60021

uvex synexo M100

7–11

60022

uvex synexo M500

7–11

60040

uvex phynomic lite

5–12

60041

uvex phynomic lite w

5–12

60049

uvex phynomic allround

5–12

60050

uvex phynomic foam

5–12

60054

uvex phynomic x-foam HV

60060

uvex phynomic wet

60061

uvex phynomic wet plus

6–12

60062

uvex phynomic pro

6–12

60070

uvex phynomic XG

6–12

60080

uvex phynomic C3

6–12

égkék

60081

uvex phynomic C5

6–12

60119

uvex profapren CF33

7–10

60122

uvex profastrong NF33

60135
60147
60148

Oldal

Cikkszám Név

Méretek

217

60516

uvex unidur 6649

7–11

Szín
márványos szürke,
szürke

Oldal

piros, fekete

217

60535

uvex protector chemical NK2145B

9–10

kék

sárga, fekete

229

60536

uvex protector chemical NK4025B

9–10

kék

239

szürke, szürke

212

60542

uvex C300 wet

7–11

antracit

235

fehér, fehér

212

60544

uvex C300 foam

7–11

antracit

235

szürke, fekete

213

60549

uvex C300 dry

7–11

antracit

235

fehér, szürke

213

60556

uvex unipur carbon

6–10

szürke

219

6–12

narancssárga, szürke

213

60557

uvex rubiflex S XG35B

7–11

kék, fekete

245

6–12

kék, antracit

214

60558

uvex profi ergo XG20A

6–11

fehér, narancssárga,
fekete

223

kék, antracit

214

60560

uvex rubiflex S XG27B

7–11

kék, fekete

245

kék, antracit

215

60573

uvex unilite 6605

6–11

fekete, fekete

221

fekete, fekete

214

60585

uvex unilite 7700

7–11

szürke, fekete

221

228

60587

uvex unipur carbon FT

6–10

szürke

219

kék, szürke

228

60592

uvex unilite thermo plus

7–11

fekete

224

sötétkék

249

60593

uvex unilite thermo

7–11

fekete

224

7–10

zöld

249

60595

uvex profatherm XB40

11

fehér

225

uvex unigrip 6620

7–10

fehér, kék

219

60596

uvex u-fit

S–XL

kék

253

uvex profi ergo ENB20A

6–11

fehér, narancssárga

223

60597

uvex u-fit lite

S–XL

indigókék

253

uvex profi ergo ENB20

6–10

fehér, narancssárga

223

60598

uvex synexo impact

7–11

sárga, fekete

229
233

237
239

60150

uvex contact ergo

6–10

fehér, narancssárga

222

60600

uvex C500 XG

7–11

lime, antracit

60179

uvex k-basic extra 6658

8, 10, 12

sárga

225

60604

uvex D500 foam

7–11

lime, antracit

232

60190

uvex rubiflex S NB80S

9–11

zöld

246

60932

uvex unidur 6648

6–11

fehér, fekete

237

60191

uvex rubiflex S NB80SZ

9–11

zöld

246

60938

uvex unidur 6659 foam

6–11

márványos szürke,
fekete

238

60192

uvex profatrol PB35M

9–11

fekete

248

60939

uvex unidur 6642

6–11

szürke, szürke

236

60193

uvex profagrip PB35MG

9–11

fekete

248

60942

uvex unilite thermo HD

8–11

narancssárga, fekete

224

60201

uvex rubipor ergo E5001B

6–10

fehér, kék

218

60943

uvex unipur 6630

6–11

fehér

220

60202

uvex NK4022

9–10

narancssárga

225

60944

uvex unipur 6631

6–11

szürke

220

60208

uvex profi ergo XG20

6–11

fehér, narancssárga,
fekete

223

60945

uvex compact NB27H

10

fehér, kék

224

60210

uvex unidur 6641

6–11

fehér, szürke

236

60946

uvex compact NB27E

9–10

fehér, kék

224

60213

uvex NK2142

9–10

narancssárga

225

60949

uvex profabutyl B-05R

7–11

fekete

250

60224

uvex rubiflex S NB35B

7–11

kék

245

60953

uvex u-fit strong

XS–XL

zöld

252

60234

uvex rubipor ergo E2001

6–10

fehér, narancssárga

218

60954

uvex rubiflex ESD

6–11

fekete

244

60235

uvex rubiflex NB35

7–11

narancssárga

224

60957

uvex profaviton BV-06

8–11

fekete

250

60238

uvex unigrip 6624

7–10

szürke, piros

219

60961

uvex u-chem 3000

7–11

zöld

247

60248

uvex unipur 6639

6–11

fekete, fekete

220

60962

uvex u-strong N2000

S–XXL

kék

252

60271

uvex rubiflex S NB27B

7–11

kék

245

60968

uvex u-chem 3100

8–10

fekete

247

60276

uvex rubipor XS2001

6–10

fehér, fehér

218

60969

uvex unidur 6679 foam

6–11

szürke, fekete

238

60314

uvex unidur 6643

7–10

márványos szürke,
fekete

236

89636

uvex rubiflex NB27

7–11

narancssárga

224

60316

uvex rubipor XS5001B

6–10

fehér, kék

218

89646

uvex rubiflex S NB27S

8–11

zöld

246

60321

uvex unipur 6634

7–10

szürke, fekete

221

89647

uvex rubiflex S NB60S

9–11

zöld

246
246

60491

uvex C500 sleeve

M, L

lime

233

89651

uvex rubiflex S NB60SZ

9–11

zöld

60492

uvex C500 wet

7–11

lime, antracit

234

89675

uvex profagrip PB27MG

9–11

fekete

248

60494

uvex C500 foam

7–11

lime, antracit

234

98891

uvex rubiflex S NB35S

8–11

zöld

246

60496

uvex C500 wet plus

7–11

lime, antracit

233

98897

uvex profatrol PB27M

9–11

fekete

248

60497

uvex C500

7–11

lime

233

98902

uvex rubiflex S NB40S

8–11

zöld

246

60498

uvex C500 M foam

7–11

lime, fekete, antracit

232

60499

uvex C500 dry

7–11

lime, antracit

234

60513

uvex unigrip PA

7–10

fehér, kék

219

254

