Název

Popis

Krytech 557

Standardní
ochrana pro jemné
manipulace v málo
znečišťujícím
prostředí

Piktogramy

Materiál

Úprava
vnější

Délka

Velikost

Balení

standardní
pletený bezešvý
úplet na bázi
vláken PEHD

polyuretan na
dlani a prstech

20 až 26 cm
(podle velikosti)

6789
10 11

1 pár/sáček
50 párů/krabice

789
10 11

1 pár/sáček
96 párů/krabice

8 9 10
11

1 pár/sáček
48 párů/krabice

KRY

Krynit 563

Krynit 559

563

Standardní
ochrana pro
jemné manipulace
v olejnatém
prostředí

4343

Ochrana proti pořezání
Váš průvodce výběrem

4343

standardní
pletený bezešvý
úplet na bázi
vláken PEHD

nitril na dlani
a prstech
23 až 26 cm
(podle velikosti)
celomáčené v
nitrilu

559

Krytech 576

Vysoce účinná
ochrana pro jemné
manipulace v málo
znečišťujícím
prostředí

Krylite 578

Ochrana proti řezu
tahem, ne pádem

4543

4541

Krolite 820
820

Krotech 830

Klasická ochrana
proti pořezání
v neabrazivním
suchém prostředí

1240

244X 4131XX

Krotech 831
830

standardní
pletený bezešvý
úplet na bázi
vláken PEHD

polyuretan na
dlani a prstech

23 až 26 cm
(podle velikosti)

6789
10 11

1 pár/sáček
96 párů/krabice

pletený řezu
odolný úplet bez
švů (skleněné
vlákno)

polyuretan na
dlani a prstech

23 až 26 cm
(podle velikosti)

6789
10 11

12 párů/sáček
96 párů/krabice

28 cm

89

10 párů/sáček
100 párů/krabice

26 cm

9 10

1 pár/sáček
20 párů/krabice

7 8 9 10

1 rukavice/sáček
10 rukavic/krabice

standardní
pletený
bezešvý úplet
na bázi paraaramidových
vláken

244X

831

Krotech Food
828
828

Krotech Food
829

Zesílená ochrana
proti pořezání
a hygienická
záruka pro styk s
potravinami

254X

bez povrstvení

PVC terčíky na
dlani i hřbetu

26 cm

standardní
pletený bezešvý
úplet na bázi
Spectra®

bez povrstvení

standardní
pletený bezešvý
úplet na bázi
vláken s vysokou
pevností

přirodní latex na
dlani a prstech

23 až 26 cm
(podle velikosti)

789
10 11

1 pár/sáček
72 párů/krabice

standardní
pletený bezešvý
úplet na bázi
vláken s vysokou
pevností

kůže na dlani
a prstech se
zesílením na
palci/ukazováku

23 až 26 cm
(podle velikosti)

789
10 11

1 pár/sáček
72 párů/krabice

79

1 pár/sáček
10 párů/krabice

Komplexní
řešení pro vaší
ochranu

32 cm

Kronit 386

386

Kronit 387

Špička v ochraně
proti pořezání při
těžké manipulaci
v olejnatém
prostředí

X2XXXX

4542

X1XXXX

4532

01XXXX

387

Kronit-Proof
395

Výborné
mechanické
vlastnosti pro
záruku ochrany a
vodotěsnosti v
čase

4543

JKL

X2XXXX

tkaný podklad
na bázi paraaramidových
vláken
tkaný podklad
na bázi paraaramidových
vláken / PEHD
vícevrstvé
technologie:
kombinace
vláken s vysokou
pevností a z
nitrilu

27 cm
celomáčené v
nitrilu
31 cm

vlákna s
nitrilovým
povrstvením

32 cm

7 8 9 10

1 pár/sáček
12 párů/krabice

Crédits photos : Elisabeth Deschamps, Shutterstock

Kromet 832

Ideální ochrana
pro manipulaci
s těžkými a
ostrými předměty
v mastném
prostředí

2542

pro každou práci,
pro každou ruku.

- www.dbagraphic.com

Kroﬂex 840

Extrémně účinná
ochrana pro
manipulaci s
těžkými a ostrými
předměty v
mokrém prostředí

DCZ114 - 02/09

829

váš dodavatel:

MAPA SPONTEX, s.r.o.

Oderská 333 - 196 00 Praha 9 - Česká republika
Tel.: +420 283 116 600 - Fax: +420 283 116 689
michal.riha@mapaspontex.cz

www.mapa-professionnel.cz

www.mapa-professionnel.cz

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ

Přesné práce

Těžké manipulační práce

všechny výrobky řady

Při přesných pracích
KRY
potřebujete rukavice
jako „druhou kůži“
chránící proti pořezání a umožňující velkou obratnost.
Při těžkých manipulačních pracích
musí vaše rukavice
kombinovat ochranu proti pořezání a ochranu proti
nárazům, ale musí se rovněž
ukázat jako odolné v čase.

VYSOCE
ÚČINNÁ
OCHRANA

STANDARDNÍ
OCHRANA

Krytech
Performance
576

Krytech
557

Krynit
563

Krynit
559

SPECIÁLNÍ
PRO VODNÍ
PROSTŘEDÍ

Kroﬂex
840

Kronit
386

OCHRANA PŘI
BĚŽNÉM
POUŽITÍ

Krotech
830 831
Krolite
820
SUCHÉ/MÁLO
ZNEČIŠŤUJÍCÍ

MÍRNĚ VLHKÉ/
ZNEČIŠŤUJÍCÍ

OLEJNATÉ/ VELMI
ZNEČIŠŤUJÍCÍ

P R O S T Ř E D Í

Čím je úroveň účinnosti vyšší, tím více rukavice odolává kombinaci různých parametrů: ostrost, vyvíjený tlak, frekvence
kontaktu a abrazivita předmětů, se kterými se manipuluje. Společnost Mapa Professionnel vyvinula laboratorní zkoušku
umožňující změřit odolnost proti otěru na nepravidelných řezných površích.
Pro vyvolání tohoto mechanického jevu je použita zkroucená pila.

Ochrana při běžném použití
Rukavice s odolností proti pořezání úrovně 2 až 5 podle normy EN 388. Tyto pletené rukavice zajišťují lepší odvádění potu.
Jsou určeny pro soustavné nošení, kdy je abrazivita předmětů, se kterými se manipuluje, nízká. Např. použití řezacího
nástroje nebo manipulace s plechy s otřepy.

Vysoce účinná ochrana
Pro situace, které mohou vést k vážným zraněním (nevratným
následků). Např. manipulace s předmětem velkého řezného
účinku: řezné břity, sklo atd.
(Označení úrovně 5 podle normy EN 388).

Vyberte rukavici, která vám vyhovuje,
podle prostředí, ve kterém pracujete.
Vlevo jsou uvedeny ideální specifikace
pro suchá a málo znečišťující prostředí. Směrem doprava pak čím dál
účinnější rukavice v případě kontaktu
s oleji a tuky.

Kronit-Proof
395

Účinnost

Čím je účinnost vyšší, tím více rukavice odolává kombinovanému
působení ostrosti předmětu a vyvíjeného tlaku.

Prostředí

TRVALÁ
VODOTĚSNOST

Krotech Food
828 829

P R O S T Ř E D Í
Účinnost

Kromet
832

Kronit
387

OCHRANA PŘI
INTENZIVNÍM
POUŽITÍ

OLEJNATÉ/ VELMI
ZNEČIŠŤUJÍCÍ

SUCHÉ/MÁLO ZNEČIŠŤUJÍCÍ

Standardní ochrana
Pro situace, které mohou vést k lehkému pořezání. Např.
manipulace s drobnými ostrými předměty: piliny, skleněné
střepy, lepenka, lehké kovové součásti apod. (Označení úrovně
3 podle normy EN 388).

pro každou práci,
pro každou ruku.

Ú Č I N N O S T

Vyberte si ochranné rukavice
proti pořezání podle svých
specifických potřeb:

SPECIÁLNÍ
PRO OTŘEPY

Ú Č I N N O S T

Sortiment ochranných rukavic proti pořezání Mapa Professionnel přináší komfortní
řešení ochrany rukou uzpůsobená různým typům prací,
při kterých existuje riziko pořezání.

všechny výrobky řady

KRY

Ochrana při intenzivním použití
Tyto rukavice s odolností proti pořezání úrovně 5 podle normy EN 388 byly opatřeny povrstvením pro zlepšení jejich
odolnosti při častém kontaktu s ostrými a abrazivními předměty. Tak je optimalizována jejich životnost.
Např. opakované manipulace s těžkými ostrými díly s otřepy.

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
EN 388

ÚROVNĚ ÚČINNOSTI*
0 až 4 0 až 5 0 až 4 0 až 4
Odolnost proti propíchnutí
Odolnost proti roztržení
Odolnost proti proříznutí
Odolnost proti prodření
* Úroveň X: zkoušku nelze použít nebo nebyla rukavice zkoušena.

Věděli jste to?
Komfort, ergonomie, obratnost a bezpečnost jsou hlavní požadavky pracovníků, které samozřejmě platí i pro ochranu proti
pořezání. Pro sloučení těchto vlastností v rukavici chránící proti pořezání byla vyvinuta nová vlákna: polyetylenová vlákna
s vysokou hustotou (PEHD). Vlákna PEHD umožňují zlepšit komfort a obratnost, aniž by byla snížena úroveň ochrany.
Další technická vlákna, jako jsou para-amidová vlákna, umožňují rovněž zdokonalit ochranu proti pořezání.
Poznámka
Použití ochranných rukavic proti pořezání nemůže zaručit úplnou ochranu (např. v případě použití motorizovaných řezných nástrojů).
Pro určení typu ochrany, který nejlépe odpovídá danému pracovišti, lze doporučit analýzu podmínek pracovního místa. Neváhejte
se obrátit na naše pracovníky pro další informace.

