
 Védőkesztyűk
       Innovatív kézvédelem egykézből
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Gyártói és technológiai    

A munkahelyen történő balesetek közül 
a kezet érő balesetek a legáltalánosabbak. 
A sérült munkavállalót érő következménye- 
ken túl a vállalat is jelentős költségeket 
szenved el a kieső munkaidő miatt. Az 
uvex innovatív védőkesztyű megoldásai 
rendkívüli biztonságot és költséghatékony-
ságot garantálnak minden munkakörnye-
zetben. A maximális védelem és a kiemel-
kedő viselési kényelem alapvető feltétel-
ként biztosítja, termékeink magas fokú el-
fogadását a felhasználók körében.

Szaktudást és gyártási szakértelmet nyújtó 
vállalatként kulcsfontosságú követelmény, 
hogy minden munkahely számára ponto-
san a megfelelő megoldást találjuk meg. 
Az uvex safety group védőkesztyű-szakér-
tői központja Lüneburgban (Németország) 
van. A lüneburgi üzemben folyó termelés 
a legmagasabb szintű műszaki szabványo-
kat biztosítja és rövid szállítási időt garan-
tál a gyártótól a felhasználóig.

Ötvözzük a modern gyártási folyamatokat, 
a tervezést és fejlesztést, a házon belüli 
varroda és egy kiterjedt tesztelési és alkal-
mazási technológiával rendelkező labora-
tórium tevékenységét. Számunkra a minő-
ség azt jelenti, hogy többet adunk egy tö-
kéletes terméknél.

A gyakorlati megoldások jelentik az uvex 
egyedi szolgáltatását, ahol a rugalmasság 
jelenti erősségünket, mivel a standard ter-
mékválasztékunk nem mindig kínálja a tö-
kéletes megoldást.
A felmérés alapját a kockázatelemzés ké-
pezi. Első lépésben védőkesztyű szakér-
tőink Önnel közösen kielemzik munkahe-
lye egyedi követelményeit és a korábban 
használt védőeszközöket.
A folyamat során közvetlenül részesül 
a lüneburgi védőkesztyű-szakértői központ 
által nyújtott előnyökből, amellyel szakér-
tőink szorosan együtt dolgoznak.

Egészségvédelem és minőség – garantált 
és tanúsított
Védőkesztyűink folyamatosan magas mi-
nőségét a nyersanyagok gondos kiválasz-
tása, a legújabb robotrendszer-tervezés és 
szigorú gyártásellenőrzés garantálja. Ter-
mészetesen a folyamatos fejlesztés és át-
alakítás iránt is elkötelezettek vagyunk, 
hogy folyamatosan megfeleljünk a bizton-
sági követelményeknek. A kiváló minősé-
gű, természetes, jól használható és a bőr 
által tolerált szálak használata a jó közér-
zet előfeltétele. A kesztyűk csak akkor 
nyújtanak védelmet, ha használják is őket.

Innovatív kézvédelmi megoldások, német minőségben 

szakértelem
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szakértelem

Tanúsított biztonság.
Önnek és alkalmazottainak.
Mindennek, ami a bőrrel érintkezik, ki kell 
elégítenie az előírt követelményeket, ezért 
rendelkezik minden védőkesztyűnk szigorú 
tesztkritériumok, pl. az Öko-Tex Standard 
II. termékosztálya szerinti tanúsítvánnyal.

A termékeink tisztaságával szemben tá-
masztott nagyfokú követelményeink alapja 
az oldószermentes termelés.
Az allergia különösen fontos kérdés, és 
gyártóként szakértelmünket arra összpon-
tosítjuk, hogy megelőzzük a védőkesztyűk 
viselése által okozott munkahelyi allergiát.

szakértelem
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3D

uvex phynomic – tökéletesség 3 dimenzióban

Tökéletes illeszkedés: az uvex phynomic anatómiai formájú védőkesztyű, amely 
tökéletesen illeszkedik a kézhez.
Az uvex forradalmi 3D ergo technológiája biztosítja, hogy a kesztyű úgy illeszkedjen, 
mintha egy második bőr lenne, így természetes tapintásérzetet és maximális rugal-
masságot biztosít, ezáltal optimális többek között a precíziós szerelési munkákhoz. 
A 3D ergo kézformája és vékony, 15-ös vastagságú, finoman kötött, poliamid/ 
elasztán bélése garantálja a kitűnő illeszkedést és pontosságot 
egészen az ujjvégekig.
A vékony, de robusztus és elasztikus aqua-polimer 
bevonat maximális védelmet nyújt. Fedezze fel 
az uvex phynomic termékcsalád más egyedi 
tulajdonságait is – optimális használhatóság 
és abszolút tisztaság – a 158–159. oldalon.

Anatómiai kialakítású 3D ergo kézforma
A védőkesztyű második bőrként illeszkedik 
a kézre az optimalizált, anatómiai 
kialakítású 3D ergo kézformának 
köszönhetően.

15-ös vastagságú, finoman kötött, 
poliamid/elasztán bélés
A rendkívül vékony, 15-ös vastagságú, 
finoman kötött, poliamid/elasztán bélés 
kiemelkedően természetes tapintásérze-
tet és maximális rugalmasságot biztosít.

Elasztikus aqua-polimer bevonat
Tökéletesen a felhasználói területre szabva 
a forradalmi aqua-polimer 
bevonat-technológiának köszönhetően.
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3D

Az uvex 3D új szintre emeli az illeszkedést és vise-
lési kényelmet: szembeötlő az innovatív termék-
rendszer tökéletesen ergonomikus tervezése, 
amely rendkívüli rugalmassággal illeszkedik az 
emberi anatómiához.

A mozgást a legnagyobb mértékben megkönnyítő 
kialakítás és optimális viselési kényelem: az uvex 
3D termékek figyelembe veszik az egyént és min-
den helyzetben tökéletes illeszkedést nyújtanak. 
Ez a legjobb alap, amit egy profi és biztonságos 
védőeszköz nyújthat.

A viselési kényelem új dimenziója

uvex 3D – intelligens ergonómia

x

y

z
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Xtra Grip technológia 
Biztos fogás. Rendkívüli rugalmasság.

Legyen az sport, műszaki alkalmazás vagy egy kormánykerék, 
az erőteljes fogás számos felhasználási területen elengedhetetlen. 
Enélkül megnő a baleset kockázata és energiaveszteség lép fel, 
különösen nedves vagy olajos környezetben. Ez különösen igaz 
a védőkesztyűk esetében, mivel a gyenge fogás a kéz elfáradásához 
és instabilitásához vezet munka közben, így megnő 
a sérülésveszély.

Az innovatív uvex Xtra Grip technológia segítségével ez a probléma 
már a múlté. 

A kényelmes, uvex Xtra Grip technológiájú pamut bélés kényelmes viseletet biztosít, 
míg a nitril bevonatnak köszönhetően a kesztyű teljesen vízhatlan.

Különleges bevonat a biz-
tosabb fogás érdekében

Tartós nitril bevonat

Kötött pamut a valódi 
kényelemért

A bőr felülete

Többréteges kialakítás a nagyobb biztonságért

uvex rubiflex XG35B
Az uvex maximális védelmet nyújt a vegyszerekkel 
szemben a béléses rubiflex XG35B segítségével.

Hosszabb 
élettartam
A többréteges kialakítás mellett a felület 
fejlett szerkezete is hosszabb élettarta-
mot biztosít. 

Használható olajos és 
nedves környezetben
Az Xtra grip technológiával ellátott kesz-
tyűk csatornás szerkezete felszívja a fo-
lyadékokat, így segítségükkel biztosab-
ban megfoghatók a szerszámok és alkat-
részek.

technológia
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Hosszabb élettartam. Kivételes kényelem.

uvex profi ergo XG20A
A profi ergo XG20A ideális választás, ha a cél a mechanikai kockázatok 
csökkentése olajos és nedves környezetben.

technológia
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Vegyszer adatbázis és kesztyűtervezés online
Az uvex Glove Expert System

Mint vezető innovátor, a legmagasabb szintű követelményeket támasztjuk vevőink számára kínált termékeinkkel és szolgáltatásainkkal 
szemben.
A Glove Expert System (GES) rendszert szakértők fejlesztették ki szakértők számára. Bármikor és a világon bárhonnan elérhető.
Ez az online eszköz segít, hogy átfogóan elemezni és optimalizálni tudja a védőkesztyű-megoldásokat vállalata számára. 

Online vegyszer adatbázis 

A Glove Expert System (GES) átfogó vegyszer adatbázist biztosít, 
hogy ki tudja választani a megfelelő védőkesztyűt a veszélyes 
anyagok elleni védelemhez.
Felhasználóként létrehozhatja személyes vegyszer-áthatolási 
táblázatát vagy kérheti szakembereink tanácsát. Mindössze 
néhány kattintással megtalálhatja az egyedi követelményeinek 
megfelelő vegyi védelmet nyújtó védőkesztyűt.

Kesztyűtervező

A Glove Expert System kesztyűtervező programjával gyorsan 
és könnyen hozhatók létre kesztyűtervek, amelyek garantálják 
a magas biztonsági normákat vállalatánál. A regisztrációt követően 
módosíthatja a szakembereink által kidolgozott, meglévő 
kesztyűterveket vagy kialakíthatja saját kesztyűtervét.
A rendszer segítségével teljes kesztyűtervet hozhat létre pár 
egyszerű lépésben, és a nagyfokú testre szabhatóság számtalan 
lehetőséget biztosít.

Glove Expert System (online)

Vegyszerek adatbázisa

Rendezés veszélyes anyagok szerint <—> Kesztyűk
(áthatolási táblázat)

Kesztyűtervező

Rendezés tevékenységek szerint <—> Kesztyűk
(kesztyűtervek)

A Glove Expert System előnyei:

• Ellenőrzött vegyszerek átfogó adatbázisa
• Egyéni lista létrehozása az áthatoló anyagokról
• Vegyszerek ellen védő kesztyűk könnyű kiválasztása
• Személyes fiók kiemelt funkciókkal
• Kesztyűtervek könnyen elsajátítható létrehozása és kezelése
• A kesztyűtervek nagyfokú testre szabhatósága
uvex – tanácsadás és termékszakértelem egy helyen. https://gloveexpertsystem.profas.de
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A megfelelő védőkesztyűk megtalálásának gyors módja
Az uvex Glove Navigator

A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál számtalan té-
nyezőt kell figyelembe venni. Az uvex érthető jelzések-
kel látja el Önt, többek között hasznos szimbólumok-
kal, amelyek segítenek kiválasztani a védőkesztyűt 
a meghatározott felhasználási területhez

Mi a felhasználókat érő fő kockázat a munkahelyen? 
A szimbólumok kezdeti segítséget nyújtanak, hogy 
a helyes kategóriát válassza ki a megfelelő védőkesz-
tyűk közül.

Elsődlegesen milyen tevékenységeket végeznek 
a szóban forgó munkahelyen?
A munka természete nagy pontosságot kíván, egy-
mással helyettesíthető, általános tevékenységeket 
végez vagy jelentősen igénybe veszi a védőkesztyűt 
és viselőjét?

Határozza meg a munkahely általános körülményeit. 
A tevékenységeket nedves/olajos, nyirkos vagy szá-
raz körülmények között végzik? Minden védőkesz-
tyűnk a három környezet valamelyikéhez ajánlott. 
A kesztyű alkalmasságát a környezet nedvességének 
szintje határozza meg. 

1. A lehetséges kockázatok azonosítása és osztályozása

3. Az alkalmazási környezet meghatározása

2. A védőkesztyűvel szemben támasztott egyéni követelmények meghatározása

Mechanikai védelem 

Munka vegyszerekkel 

Vágás elleni védelem

Különleges kockázatok 
(pl. hővédelem)

Precíziós védőkesztyűk

Általános védőkesztyűk

Védőkesztyűk nagy igénybevételhez

A védőkesztyűket Németországban fejlesztjük és gyártjuk.

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

A védőkesztyűk antisztatikusak az
EN 1149-1:2006, DIN 61340-5-1 szabványoknak megfelelően.
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A védőkesztyűk az
Ökotex Standard 100 szabvány szerinti tanú-
sítvánnyal rendelkeznek.

 

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex pure standard. 
Nem tartalmaznak az egészségre káros anyagot, 
oldószer- és katalizátormentesek, optimális 
termékvédelem.
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Védőkesztyűk
Mechanikai kockázatok

Precíziós védőkesztyűk

Általános védőkesztyűk Védőkesztyűk nagy igénybevételhez

Hővédelem

Vágás elleni védelem

Bőr védőkesztyűk

airflow technology rubipor XS rubipor Ergo termékcsalád phynomic termékcsalád unipur termékcsalád unigrip termékcsalád

contact ergo termékcsalád profi ergo termékcsalád profi ergo XG

uvex C3 termékcsalád uvex C5 termékcsalád protector termékcsalád unidur termékcsalád

Vágás elleni védelem Teljes barkás bőr Hasított bőr Téli Hegesztő védőkesztyű

rubiflex compact termékcsalád

nk k-basic extra profatherm

 138 – 143

  146 144

 147

 148 – 154

 156 – 157
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Védőkesztyűk
Vegyi kockázatok

Pamutbéléses védőkesztyűk 

Bevonat: Nitril                      Bevonat: HPV

Védőkesztyűk bolyhos pamutbéléssel vagy bélés nélkül

Eldobható védőkesztyűk

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

rubiflex S rubiflex SZ rubiflex S rubiflex XG profatrol profagrip

Nitril
profastrong

PVC
profastar

Kloroprén 
profapren A VITON

Butil
profabutyl

Butil/Viton®

profaviton

u-fit nitrile u-fit latex

 158 – 161

 162 – 163

 165
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex airflow technology
A pillekönnyű védőkesztyű innova-
tív airflow kialakítással. A man-
dzsetta jobb ventillációt és kényel-
mesebb viseletet biztosít, míg az 
optimalizált többfunkciós impreg-
nálási eljárás mechanikai ellenálló 
képességet, nedvességtaszító tu-
lajdonságot és jó szellőzést nyújt.

Tulajdonságok
• Innovatív airflow kialakítás 

a jobb ventilláció érdekében
• Többfunkciós, nedvességtaszító, 

jól szellőző impregnálás
• Kitűnő fogásbiztonság az 

optimalizált NBR impregnálásnak 
köszönhetően

• Rendkívül kényelmes viselet
• Jobban ellenáll a szennyeződés-

nek a szürke bélésnek és szürke 
bevonatnak köszönhetően

Felhasználási területek
• Karbantartás
• Szerelés
• Általános munkák

Felhasználási terület: száraz nyirkos nedves
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unipur 
carbon

unipur 
MD

unigrip 
termékcsalád

rubipor
XS

rubipor
ergo

airflow 
technology

unipur
6631

unipur
6634

phynomic
FOAM

phynomic
WET

Cikksz. AF6001GG
EN 388 (1 1 1 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, airflow mandzsetta kialakítás, többfunkciós, jól szellőző, 

impregnálás a tenyéren és az ujjakon
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi), impregnálás
Szín szürke
Ellenállóság Nedvességtaszító
Modell 60308

1111

EN 388
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex rubipor XS
Fejlett elasztikus és pillekönnyű vé-
dőkesztyű jól szellőző NBR impreg-
nálással.
A uvex rubipor XS kitűnő szellőzést 
nyújt a rendkívül könnyű NBR imp-
regnálás és a sztreccs-pamut 
anyag elegyének köszönhetően. 
Ezt a Hohenstein Intézet bőrmo-
dellje elemezte.

Tulajdonságok
• Rendkívül rugalmas sztreccs-

pamut elasztánnal
• Kitűnő illeszkedés
• Egészen az ujjvégekig remekül 

használható kezek
• Jó szellőzés
• Alacsony feltöltődés, elektro-

sztatikus kisülés a DIN EN 
61340-5-1 szerint

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Válogatási munkák
• Ellenőrzés/megmunkálás
• Termékvédelem

uvex rubipor ergo
A uvex rubipor ergo jól szellőző 
NBR impregnálást tartalmaz. 
Ez kellemes, szabályozott 
hőmérsékletű viseletet biztosít, 
még hosszú idő (pl. egy teljes 
műszak) elteltével is. A kitűnő 
szellőzést a híres Hohenstein 
Intézet vizsgálatai is bizonyították.
A kesztyű fő előnyei, hogy 
a munkavállalók könnyebben 
elfogadják a viselését és nem 
fáradnak el a munkában.

Tulajdonságok
• Kitűnő, ergonomikus illeszkedés
• Rendkívül rugalmas
• Egészen az ujjvégekig remekül 

használható kezek
• Jó szellőzés
• Pillekönnyű

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Válogatási munkák
• Ellenőrzés
• Termékvédelem

Cikksz. XS2001 XS5001B
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, elasztikus védőanyag

Jól szellőző impregnálás a tenyéren és az ujjakon
Alapkesztyű Pamut interlock /elasztán
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi), impregnálás
Szín fehér kék
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60276 60316

Cikksz. E5001B E2001
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, 

impregnált tenyér és ujjak
Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, 
impregnált tenyér és ujjak

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi), impregnálás
Szín kék narancssárga
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60201 60234

0121

EN 388

0121

EN 388

XS2001

XS5001B

E5001B

E2001
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Tökéletesség 3 dimenzióban
 uvex phynomic

Tökéletes illeszkedés 
Pontosság az ujjvégekig …

Optimális használhatóság 
Tökéletesen a felhasználási 
területre szabva…

Abszolút tisztaság 
amit az uvex pure  standard 
garantál..

*    Az új uvex phynomic sorozat dermatológiailag engedélyezett. 
A proDERM Institute for Applied Dermatological Research GmbH 
által végzett ragtapaszos vizsgálat megerősítette mindegyik 
termék kitűnő összeférhetőségét a bőrrel. 
(Vizsgálat száma 11.0356-02, 11.0482-11). 

**  uvex phynomic FOAM modell

…  a forradalmi 3D ergo technológiánknak 
köszönhetően.

…  a forradalmi aqua-polimer bevonatnak 
köszönhetően.

Tökéletes egészség- és termékvédelem.

•  Anatómiai kialakítású 3D ergo kézforma
•   Elasztikus aqua-polimer bevonat
•   15-ös vastagságú, finoman kötött, 

poliamid/elasztán bélés

A védőkesztyű második bőrként illeszkedik.
Természetes tapintásérzet. 
Maximális rugalmasság.

Legyen a felhasználási terület száraz, 
nyirkos vagy nedves/olajos, a forradalmian 
vékony és robusztus aqua-polimer bevonat 
minden körülmények között optimális 
használhatóságot, biztos munkát 
és nagyfokú tartósságot garantál.
Az uvex phynomic WET 80%-os aqua-polimer 
bevonata ideálissá teszi a nyirkos vagy 
nedves/olajos munkakörnyezetben történő 
használatra. Az aqua-polimer bevonat 
felületének különleges szerkezete mindig 
tökéletes fogást biztosít.
Az uvex phynomic FOAM 50%-os 
aqua-polimer bevonata a legjobb választás 
száraz munkakörnyezethez.

Egészségvédelem:
•  Tökéletes összhangban a bőrrel*
•  Dermatológiailag engedélyezett*
•   Az Öko-Tex Standard 100 szabvány 

szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
•  Káros oldószerektől mentes (DMF, TEA)
•  Allergén anyagoktól mentes

Termékvédelem:
•  Alkalmas az érzékeny felületekhez
•  Nem hagy nyomot
•  Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint
•  Élelmiszeripari tanúsítvány**

További információért 
telepítse a QR Code Readert 

és okostelefonja segítségével 
fényképezze le a kódot.

(csak angol nyelvű változat)
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 uvex phynomic
Tökéletes illeszkedés. Optimális funkcionalitás. 

Abszolút tisztaság.

Az uvex phynomic sorozat új tagja 
tökéletesen alkalmas minden pre-
cíziós tevékenységhez. Úgy illesz-
kedik a kezére, mint egy második 
bőr, és különösen rugalmas. 

Tulajdonságok
• Kiválóan használható kezek
• Jó fogásbiztonság szárazon és 

nedvesen
• Jó szellőzés

uvex pure standard
• Dermatológiailag engedélyezett
• Káros anyagoktól mentes az 

Ökotex Standard 100 szabvány-
nak megfelelően.

• Oldószerektől mentes
(pl. DMF, TEA)

• Katalizátoroktól mentes
 
Felhasználási területek
• Precíziós munkák
• Finom szerelési munkák
• Általános karbantartási munkák

Az uvex phynomic WET egy kicsit 
robusztusabb választási lehetőség 
az új uvex phynomic sorozatban. 
Az antracit színű aqua-polimer hab 
bevonat még nagyobb védelmet 
nyújt a nedvesség ellen, és kitűnő 
választás az általános szerelési 
munkákhoz.

Tulajdonságok
• Kiválóan használható kezek
• Jó fogásbiztonság szárazon és 

nedvesen
• Jó szellőzés

uvex pure szabvány
• Dermatológiailag engedélyezett
• Káros anyagoktól mentes az 

Ökotex Standard 100 szabvány-
nak megfelelően.

• Oldószerektől mentes
(pl. DMF, TEA)

• Katalizátoroktól mentes
 
Felhasználási területek
• Precíziós munkák
• Finom szerelési munkák/

szerelési munkák
• Általános karbantartási munkák

uvex phynomic FOAM

uvex phynomic WET

Cikksz. phynomic FOAM
EN 388 (3 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, aqua-polimer hab bevonat 

a tenyéren és ujjvégeken
Alapkesztyű Poliamid/elasztán
Bevonat Jól szellőző aqua-polimer hab bevonat
Szín fehér/szürke
Ellenállóság Száraz környezetben és enyhén nyirkos/olajos
Modell 60050

Cikksz. phynomic WET
EN 388 (4 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, aqua-polimer hab bevonat 

a tenyéren és ujjvégeken
Alapkesztyű Poliamid/elasztán
Bevonat Jól szellőző aqua-polimer hab bevonat
Szín kék/antracit
Ellenállóság Száraz környezetben és nyirkos/olajos munkakörülményekhez
Modell 60060

3131

EN 388

4131

EN 388
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex unipur carbon
Ezek az antisztatikus védőkesztyűk 
különböző technológiákat elegyíte-
nek az ideális végső eredmény ér-
dekében. A poliamid szén bélés 
miatt a kezek rendkívül ügyesek 
a kesztyűben, amely szorosan il-
leszkedik. Az ujjvégeken lévő bevo-
nat nagyon vékony, ami maximali-
zálja az érzékelést és a tapintást. 
A vékony szén mikropöttyözés ki-
váló fogásbiztonságot nyújt a te-
nyéren és növeli a kezek használ-
hatóságát. Végeredményben 
a kesztyű rendkívül jól szellőzik.

Tulajdonságok
• Antisztatikus védőkesztyű
• Rendkívül jó érzékelés 
• Kitűnő száraz fogásbiztonság

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Elektronika
• Elektronikus alkatrészek besze-

relése

uvex unipur MD
Ez az új védőkesztyű különböző 
technológiákat és elképzeléseket 
egyesít az ideális végső 
termékmegoldás érdekében. 
A poliamid bélés miatt a kezek 
rendkívül ügyesek a kesztyűben, 
amely jól illeszkedik. Az ujjvégeken 
lévő bevonat nagyon vékony, ami 
maximalizálja az érzékelést és 
a tapintást. A tenyéren lévő vékony 
mikropöttyözés kiváló fogásbizton-
ságot nyújt és növeli a kezek 
használhatóságát 

Tulajdonságok:
• Rugalmas
• Rendkívül jó érzékelés 
• Magas szintű szellőzés

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák

uvex unigrip Kötött védőkesztyűk PVC pöttyözéssel
Ezek a kiváló minőségű kötött vé-
dőkesztyűk rendkívüli fogásbizton-
ságot nyújtanak és az általános 
mechanikai kockázatokkal járó te-
rületeken használhatók. Rugalma-
sak és kiválóan illeszkednek. Válto-
zattól függően alkalmasak az álta-
lános (6622, 6624) vagy precíziós 
munkák (6620) elvégzéséhez.

Tulajdonságok:
• rugalmasság, jó fogásbiztonság
• kitűnő illeszkedés
• mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek:
• szerelési, válogatási munkák
• csomagolás

  Kapható a tenyéren 
lévő mikropöttyözés 
nélkül is.

  Kapható a tenyéren 
 lévő mikropöttyözés 
nélkül is.

Cikksz. unipur carbon
EN 388 (0 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas kötött kesztyű,

mikropöttyözéssel ellátott 
tenyér, elasztomer 
bevonatú ujjvégek

Alapkesztyű Poliamid/szén 
Bevonat Ujjvégek: vékony elasztomer be-

vonat, tenyér: mikropöttyözés

Szín szürke
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60556

0131

EN 388

Artikel-Nr. unipur MD
EN 388 (0 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 (M, L, XL, XXL)
Hossz kb 21 – 25 cm
Kivitel Ötujjas, a tenyéren poliamiddal 

bevont kesztyű kötött man-
dzsettával.

Alapkesztyű poliamid
Bevonat Ujjvégek: vékony elasztomer 

bevonat, tenyér: átlátszó 
mikropöttyözés

Szín fehér
Ellenállóság száraz környezetben
Modell 60550

Cikksz. 6620 6622 6624
EN 388 (2 1 4 X) 388 (2 2 3 1) 388 (3 2 4 X)
Méretek 7, 8, 9, 10 7/8, 9/10, 11/12 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm 22 – 27 cm 22 – 27 cm
Kivitel 13-as vastagságú, finom 7-es vastagságú, durva kötésű 10-es vastagságú
Alapkesztyű Poliamid/pamut Poliamid/pamut Poliamid/pamut
Bevonat PVC pöttyözés PVC pöttyözés PVC pöttyözés
Szín fehér/kék pöttyözés fehér/piros pöttyözés szürke/piros pöttyözés
Ellenállóság száraz környezetben száraz környezetben száraz környezetben
Modell 60135 60236 60238

214X

EN 388

2231

EN 388

324X

EN 388

0131

EN 388

6620 6622 6624
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Mechanikai kockázatok
Precíziós védőkesztyűk

uvex unipur · Kötött védőkesztyűk PU bevonattal
Ezek a védőkesztyűk pillekönnyűek 
és rendkívül rugalmasak, így 
a kezek nagyon jól használhatók 
a kesztyűben. A tenyérrészt és 
az ujjvégeket bevonattal látták el.

Tulajdonságok
• Rugalmas
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Magas kopásállóság
• Mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák

uvex unipur · Kötött védőkesztyűk NBR bevonattal
Ez a védőkesztyű ultrakönnyű, 
rugalmas és a kezek rendkívül jól 
használhatók benne. A tenyereket 
és ujjvégeket nitril-gumi bevonattal 
látták el.

Tulajdonságok
• Rugalmas
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Magas kopásállóság
• Mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Precíziós munkák

Cikksz. 6630 6631
EN 388 (4 1 4 1) 388 (4 1 4 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, tenyér 

és ujjvégek poliuretán bevonattal
Alapkesztyű Kötött nylon Kötött nylon 
Bevonat Poliuretán Poliuretán
Szín fehér/fehér bevonat szürke/szürke bevonat
Ellenállóság száraz és enyhén  nyirkos  környezetben
Modell 60173 60244

4141

EN 388

Cikksz. 6634
EN 388 (4 1 3 3)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, bordázat, tenyér és ujjvégek NBR bevonattal
Alapkesztyű Kötött nylon
Bevonat NBR (nitril-gumi) 
Szín szürke/fekete bevonat
Ellenállóság olaj- és zsírálló
Modell 60321

4133

EN 388

6630

6631
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Mechanikai kockázatok
Általános védőkesztyűk

uvex contact ergo
A uvex contact ergo kiemelkedik 
a kézhát rendkívül jó szellőzése és 
az ujjvégeken is kiváló  tapintás és 
érzékelés miatt. A különleges, 
vízhatlan NBR bevonat védi a kezet 
az anyagoktól, például az olajtól 
és zsírtól. 

Tulajdonságok
• Kitűnő, ergonomikus illeszkedés
• Rendkívül rugalmas
• Nagyon jó érzékelés 

az ujjvégeken
• Kiemelkedő szellőzés a kézháton
• Jó párafelvevő képesség a pamut 

bélésnek köszönhetően

Felhasználási területek
• Precíziós szerelési munkák
• Szállítási/csomagolási munkák
• Ellenőrzés/karbantartás

Felhasználási terület: száraz nyirkos nedves

contact ergo profi ergo

compact 
termékcsalád

rubiflex

profi ergo
XG

phynomic
FOAM

phynomic
WET

Pr
ec

íz
ió

s 
vé

dő
ke

sz
ty

űk
Ál

ta
lá

no
s 

vé
dő

ke
sz

ty
űk

Vé
dő

ke
sz

ty
űk

 n
ag

y 
ig

én
yb

ev
ét

el
he

z

Cikksz. ENB20C ENB20CE
EN 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött 

mandzsetta, bevonat a tenyéren 
és az ujjakon 

Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta, bevonat 
a tenyéren és az ujjvégeken

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60150 60195

2121

EN 388

ENB20C

ENB20CE
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Mechanikai kockázatok
Általános védőkesztyűk

uvex profi ergo XG

uvex profi ergo

Az új, innovatív, uvex Xtra Grip 
Technology-t alkalmazó uvex profi 
ergo XG védőkesztyű ötvözi 
a védelmet, a rendkívül kényelmes 
fogást és a rugalmasságot, és 
a többrétegű szerkezetének 
köszönhetően kivételesen hosszú 
élettartammal büszkélkedhet.

Tulajdonságok
• Kivételes fogásbiztonság 

szárazon és nedvesen
• Többréteges kivitel a hosszú 

élettartam érdekében
• Ergonomikus illeszkedés
• Nagyfokú rugalmasság
• Kivételes kényelem
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Pamut bélés a nagyfokú 

párafelvevő képesség érdekében

Felhasználási területek
• Karbantartás
• Szerelés
• Könnyű és közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Minden célra alkalmas kesztyű

A klasszikus védőkesztyű most 
még jobb illeszkedéssel 
az ergonomikus formának 
köszönhetően. Egy rendkívül jól 
használható, kiváló minőségű, 
univerzálisan használható 
és nehezen kopó védőkesztyű. 
Az ENB2004 bélése vastagabb, így 
alkalmas a nehéz tárgyakkal 
történő munkához (pl. kovácsprés).
 

Tulajdonságok
• Kitűnő, ergonomikus illeszkedés
• Nagyfokú rugalmasság
• Nagyon jó fogásbiztonság

szárazon/nedvesen
• Bizonyítottan könnyen 

megszokható viselet
• Jó párafelvevő képesség a pamut 

bélésnek köszönhetően

Felhasználási területek
• Könnyű/közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Javítás/karbantartás
• Általános védőkesztyű

Cikksz. ENB20A ENB20 ENB2004
EN 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 2)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött 

mandzsetta részlegesen 
bevont kézhát

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta teljesen
bevont kézhát

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta részlegesen 
bevont kézhát

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock Pamut interlock, 
 megerősített

Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60147 60148 60233

Cikksz. XG20A XG20
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött 

mandzsetta, részlegesen bevont 
kézhát

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta, teljesen bevont kézhát

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi) + XG grip bevonat
Szín narancs/fekete narancs/fekete
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60558 60208

3121

EN 388

2121

EN 388

2121

EN 388

2122

EN 388

ENB20A

ENB20

ENB2004

XG20A

XG20
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Mechanikai kockázatok
Védőkesztyűk nagy igénybevételhez

uvex rubiflex 
Kiváló minőségű, NBR bevonatú 
védőkesztyűk. Nagyon rugalmas, 
rendkívül nehezen kopó és tartós 
kesztyű, amelyben a kezek 
kiválóan használhatók.
 

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rendkívül rugalmas
• Jó érzékelés
• Kényelmes illeszkedés
• Teljesen bevont, különösen 

alkalmas nedves környezethez
• Figyelemre méltó kopásállóság

Felhasználási területek
• Könnyű/közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Karbantartás/szervizelés
• Festés/mázolás
• Javítási munkák
• Ellenőrzés

uvex compact
Különösen robusztus védőkesztyű 
rendkívüli kopásállósággal és sza-
kítószilárdsággal. Alkalmas nyers-
anyagokkal végzett kézi 
munkához.

Tulajdonságok
• Jó kopásállóság és vágásállóság
• Csuklóvédelem vászon

mandzsettával (kivétel: NB27G)
• Magas szakítószilárdságú

Felhasználási területek
• Fémfeldolgozás
• Gépszerkesztés
• Famunkák
• Szállítás
• Betonozás/építkezés

Cikksz. NB27E NB27G NB27H
EN 388 (4 2 2 1) 388 (4 2 2 1) 388 (4 2 2 1)
Méretek 10 10 10
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, vászon 

mandzsetta, részlegesen 
bevont

Ötujjas kesztyű, kötött 
mandzsetta, részlegesen 
bevont

Ötujjas kesztyű, vászon 
mandzsetta, teljesen be-
vont

Alapkesztyű Jersey pamut Jersey pamut Jersey pamut
Bevonat NBR (nitril-butadién gumi) NBR (nitril-butadién gumi) NBR (nitril-butadién gumi)
Szín kék kék kék
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 98899 89650 98900

Cikksz. NB27 NB35 NB40
EN 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 89636 60235 60230

4221

EN 388

3111

EN 388

NB27E

NB27G

NB27H
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Mechanikai kockázatok
Hővédelem

Többrétegű bélés

Vágás- 
és hőálló

uvex nk
Ez a kiváló minőségű NBR bevona-
tú védőkesztyű rendkívül kényel-
mes viselet. A pamut/aramid dupla 
béléssel optimális vágás elleni vé-
delmet és tartósságot nyújt. Az ér-
des felület garantálja a kesztyű 
rendkívül jó fogásbiztonságát.

A kesztyű hővédelmet is nyújt akár 
+100 °C-os kontakthő ellen 
(EN 407).

uvex k-basic extra
A 100% Kevlarból® készült durva 
kötésű kesztyű bélése pamut, így 
ideálisan védi viselőjét a hő és 
a vágások okozta sérülések ellen.
A Kevlar® és a pamut keveréke jó 
hőszigetelést garantál és akár 
+250 °C-os tárgyak mozgatását is 
lehetővé teszi anélkül, hogy 
elveszítené vágásálló tulajdonságát.
 

Tulajdonságok
• Nagyfokú védelem a vágási 

sérülések ellen
• További pamut bélésréteg
• Kényelmes viselet

Felhasználási területek
• Fémfeldolgozás
• Autóipar
• Üvegipar
• Öntödék

Pamut bélés

uvex profatherm
A pamut frottírból készült 
védőkesztyűk számos felhasználási 
területen jól alkalmazhatók, 
többek között hő, hideg és vágás 
elleni védelemhez is. 
Akár +250 °C-os kontakthő ellen 
(EN 407) is védelmet nyújt.

Tulajdonságok
• Jó hőszigetelés
• Véd a vágási sérülések ellen
• Jó szellőzés
• Kényelmes viselet

Felhasználási területek
• Acélipar
• Öntödék
• Fémfeldolgozás
• Műanyagipar

A KEVLAR® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkája

Cikksz. NK 2722 NK 4022
EN 388 (3 2 4 3), 407 388 (3 2 4 3), 407
Méretek 9, 10 9, 10
Hossz kb 27 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, varrás nélküli bevonat, mandzsetta
Alapkesztyű Dupla bélés, pamut interlock/kötött aramid
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60213 60202

3243

EN 388

X1XXXX

EN 407

Cikksz. 6658
EN 388 (1 3 4 X)
Méretek 8, 10, 12
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel 7-es vastagságú, durva kötésű
Alapkesztyű 100% Kevlar®, belül pamut bélés
Szín sárga
Ellenállóság vágás- és hőálló
Modell 60179

134X

EN 388

Cikksz. XB20 XB27 XB30 XB37
EN 388 (1 2 3 0), 407 388 (1 2 3 0), 407 388 (1 2 3 0), 407 388 (1 2 3 0), 407
Größe 11 11 11 11
Hossz kb 27 cm 27 cm 30 cm 37 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű,

kötött mandzsetta
Egyujjas 
kesztyű,
mandzsetta 

Ötujjas 
kesztyű,
mandzsetta

Ötujjas 
kesztyű,
vászon mandzsetta

Alapkesztyű Pamut frottír
Ellenállóság Vágásálló, szigetel a meleg és hideg  ellen
Modell 98932 60912 89655 60911

1230

EN 388

X2XXXX

EN 407

XB 37XB 27 XB 30XB 20
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Komfortosztály a vágásvédelemben
uvex C5 és uvex C3

Jöjjön velünk a jövőbe.
Az uvex szakít a múlttal! Az uvex C5 és uvex C3 védőkesztyűk új normát 
jelentenek a védelem, kényelem, rugalmasság, a jó érzékelés és a gaz-
daságosság terén. Új csúcstechnológiás termékünk mindezeket a tulaj-
donságokat egyesíti Ha ezt a kesztyűt választja, munkavállalói sokkal 

 szívesebben hordják majd védőkesztyűiket és ez segít megelőzni a bal-
eseteket. Az emberek csak a kényelmes termékeket hordják folyamato-
san, és mi ezt értjük optimális vágás elleni védelem alatt.
Komfortosztály a vágásvédelemben az uvex-től. Üdvözöljük a jövőben!

5-ös és 3-mas vágásvédelmi szint 
Bamboo TwinFlex® technológia – 
Csúcstechnológia a még nagyobb kényelemért

•  Robusztus és kényelmes
•   Bambusz – környezetileg

fenntartható nyersanyag
•  Hűtőhatás

A szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex®

védelmi funkciója: az optimális mechani-
kai védelmet a vágásálló üvegszálak és 
a kopásálló poliamid garantálja.

A szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® 
kényelmi funkciója: a puha, kényelmes 
bambusz-szál gondoskodik a selymes ér-
zésről és a tökéletes hőmérséklet-szabá-
lyozásról, míg a robusztus Dyneema® szál 
a szakítószilárdságot biztosítja.

Bamboo TwinFlex® technológia 

Double Face (kétoldalas) elv

kívül

belül

Első osztályú kényelem
uvex climazone – Jelentősen növelt viselési 
elfogadás

A kényelmes viselet és a továbbfejlesztett mikroklíma mindennek az alap-
ja. Az állandó tökéletességet keresve a kézvédelem terén az uvex 
climazone-t is folyamatosan fejlesztjük olyan piacvezető és híres vizsgála-
ti és kutató intézetekkel közösen, mint a Hohenstein Intézet és 
a Pirmasens Intézet (PFI). Az egyéni mérőlétesítmények, mint pl. a PFI 
Climatester, bepillantást engednek a viselési kényelem hőélettani és bőr-
érzékelési jellemzőibe.

•  Csökkentett izzadság
•  Jó szellőzés
•   Más szálakhoz képest 

sokkal nagyobb 
nedvességfelvétel

Bambusz (kényelem)

Dyneema® (szakítószilárdság)

Poliamid (kopásálló)

Üvegszál (5-ös és 3-as vágásvé-
delmi szint)

A Bamboo TwinFlex® technológia a Profas GmbH & Co KG, Németország lajstromozott márkavédjegye.
A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.
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Csúcsteljesítmény a legmagasabb szintű védelemért
uvex C5 és uvex C3

Tökéletes érzékelés a munkához
Természetes érzékelés – bárhol is használja

A tökéletes formát és illeszkedést az új bélésanyagok intelligens felhasz-
nálása mellett egy új flat ergo forma kifejlesztésével érjük el. Ezek az ana-
tómiai mintára készült formák tökéletesen lemásolják a kezet, így javítják 
az illeszkedést és a kéz használatát a kesztyűben.

•  Anatómiai forma
•  Kitűnő fogásbiztonság
•  Természetes érzékelés

Rendkívül rugalmas
Kitűnő fogásbiztonság – uvex grip technológia

Az innovatív bevonattechnológiák szakértőjeként innovatív anyagokat fej-
lesztettünk ki a termékcsalád számára, hogy minden felhasználási terüle-
ten alkalmazható legyen. Három különböző bevonat anyagot használunk 
ebben a termékcsaládban:

High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip Foam
A HPE SoftGrip Foam folyamatosan jó fogást garantál száraz és enyhén 
olajos környezetben. A mikroporózus bevonat jól szellőzik, így stabil bel-
ső klímát és nagyfokú kényelmet biztosít. Ezt a bevonatot használjuk az 
uvex C3/C5 foam kesztyűkben.

High Performance Elastomer (HPE) bevonat
A folyadékálló HPE bevonat biztosítja, hogy a kesztyűk nagyon nedves 
vagy olajos környezetben is használhatók. De száraz környezetben is jól 
használható kitűnő kopásállóságának köszönhetően. Ezt a bevonatot 
használjuk az uvex C3/C5 wet és wet plus kesztyűkben. A bevonat meg-
növelt felülete miatt az uvex C5 wet plus magasabb szintű védelmet nyújt 
a folyadékok ellen.

High Performance Vinyl (HPV) mikropöttyözés
Az új uvex grip technológia maximális kényelmet nyújt és a kezek kitűnő-
en használhatók a kesztyűben a rugalmas területekkel ellátott pöttyözés 
anatómiai kialakításának köszönhetően. A kialakítást az ujjvégekig opti-
malizáltuk, így a precíziós munkák könnyebben elvégezhetők és a kesztyű 
kivételesen jó fogást biztosít. Száraz környezetben kiemelkedő teljesít-
ményt és hőmérséklet-szabályozást nyújt, jól szellőzik és rugalmas.
A mikropöttyözés high-performance vinyl (HPV) anyagból készült. Monda-
nunk sem kell, hogy a termék rendelkezik az Oeko-Tex Standard 100 
szabvány szerinti tanúsítvánnyal.
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex C5
Tulajdonságok
• Szabadalmaztatott uvex Bamboo 

TwinFlex® technológia
• Innovatív SoftGrip bevonat
• Nagyon magas szintű vágás 

elleni védelem (5-ös szint)
• Nagyon kényelmes viselet az uvex 

climazone-nak köszönhetően

• Kiemelkedő tapintásérzet
• Nagy kopásállóság
• Rugalmas
• Szilikonmentes a lenyomatteszt 

szerint

Felhasználási területek
• Fémipar
• Autóipar
• Szállítási munkák
• Szerelési munkák
• Üvegipar

• Karbantartás és javítás
• Szállítás/logisztika
• Sörfőzés/italgyártás
• Papíripar
• Kivitel

A Bamboo TwinFlex® technológia a Profas GmbH & Co KG, Németország lajstromozott márkavédjegye.
A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.

Cikksz. uvex C5 wet uvex C5 wet plus uvex C5 foam uvex C5 dry uvex C5 uvex C5 pure uvex C5 sleeve
EN 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X) 388 (4 5 4 2) 388 (2 5 4 X)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 M, L
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 34 cm, 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű,  

tenyér és ujjvégek 
bevonattal
 

Ötujjas kötött kesztyű, 
 kézhát ökölcsontig, tenyér 
és ujjvégek bevonattal

Ötujjas kesztyű,  
tenyér és ujjak bordázott 
bevonattal

Ötujjas kötött 
kesztyű, 
tapadó pöttyözés 
a tenyéren és az ujjakon

Ötujjas kötött 
 alapkesztyű

Ötujjas kesztyű,  
tenyér  és ujjvégek 
bevonattal
 

Alkarvédelem 
tépőzárral

Alapkesztyű
 

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bambusz-műselyem/
Dyneema®/üveg/poliamid

Bevonat High Performance 
Elastomer (HPE) wet

High Performance 
Elastomer (HPE) wet

High Performance Elastomer 
(HPE), SoftGrip-Foam

High Performance Vinyl 
(HPV), Grip-pöttyözés

nincs Aqua-Polymer
hab-bevonat

nincs

Szín lime/antracit lime/antracit lime/antracit lime/antracit lime lime/antracit lime
Ellenállóság olaj- és zsírálló olaj- és zsírálló Nedvességtaszító száraz környezetben külső kesztyű alá Nedvességtaszító száraz környezetben

Modell 60492 60496 60494 60499 60497 60503 60491

4542

EN 388

4542

EN 388

4542

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

4542

EN 388

uvex C5 wet

uvex C5uvex C5 wet plus uvex C5 pureuvex C5 foam uvex C5 dry

uvex C5 sleeve
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Vágásvédelem
Mechanikai kockázatok

uvex C3
Tulajdonságok
• Szabadalmaztatott uvex Bamboo 

TwinFlex® technológia
• Innovatív SoftGrip bevonatok
• Nagyon magas szintű vágás 

elleni védelem (3-as szint)
• Rendkívül kényelmes az uvex 

climazone-nak köszönhetően
• Kiváló érzékelés
• Nagy kopásállóság

• Rugalmas
• Szilikonmentes a lenyomatteszt 

szerint
• Az Öko-Tex Standard 100 

szabvány szerinti tanúsítvánnyal 
rendelkezik

Felhasználási területek
• Autóipar
• Gépészet
• Űripar
• Fémipar
• Karbantartás
• Szerelés
• Szállítás
• Építőipar
• Olaj- és gázipar

A Bamboo TwinFlex® technológia a Profas GmbH & Co KG, Németország lajstromozott márkavédjegye.
A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.

Cikksz. uvex C3 wet uvex C3 wet plus uvex C3 foam uvex C3 dry
EN 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (2 3 4 X)
Méretek 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm
Kivitel Ötujjas kötött kesztyű, 

bevont tenyér 
és ujjvégek

Ötujjas kötött kesztyű, 
bevont tenyér és ujjvégek 
kézhát ökölcsontig bevonva

Ötujjas kötött kesztyű, 
bevont tenyér 
és ujjvégek

Ötujjas kötött kesztyű, 
tapadó pöttyözés 
a tenyéren és az ujjakon

Alapkesztyű
 

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bambusz-viszkóz/Dyneema®/
üveg/poliamid

Bevonat High Performance  
Elastomer (HPE)

High Performance  
Elastomer (HPE)

High Performance  Elastomer (HPE), 
 SoftGrip-Foam

High Performance Vinyl
(HPV) tapadó pöttyözés

Szín antracit antracit antracit antracit 
Ellenállóság Enyhén folyadékálló Enyhén folyadékálló Nedvességtaszító száraz környezetben
Modell 60542 60546 60544 60549

4342

EN 388

4342

EN 388

4342

EN 388

234X

EN 388

uvex C3 wet

uvex C3 wet plus uvex C3 foam uvex C3 dry
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex protector WET – olajos felhasználási területekre
Ezek a csúcsminőségű, NBR bevo-
natú védőkesztyűk megfelelnek 
a mechanikai védelem legmaga-
sabb szintű követelményeinek. 
A többréteges technológiájának, 
a pamut/ Dyneema®/üveg és dupla 
nitril bevonatának köszönhetően 
kiváló vágás elleni védelmet nyújt 
(5-ös szint), egyben lenyűgöző 
élettartammal és kitűnő ellenállási 
szintekkel (szintek: 4 5 4 4) rendel-
kezik a többi EN 288 kategóriában. 
Az érdes felület rendkívüli fogás-
biztonságot nyújt.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rugalmas
• Kiemelkedő vágásvédelem
• Kényelmes illeszkedés
• Kitűnő fogásbiztonság
• Jó ellenálló képesség olajokkal 

szemben

Felhasználási területek
• Bádogos munkák
• Gép- és szerszámgyártás
• Bármely olajjal végzett és nagy

vágásveszéllyel járó munka
• Rendkívüli mechanikai terhelés-

sel járó munkák

Multi-Layer technológia

A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye.

NBR impregnálás a fokozott fogásbiztonság érdekében

Rendkívül vágásálló Dyneema®/üveg/poliamid

Nitril bevonat az olajokkal és folyadékokkal szembeni védelemért

Pamut réteg a kiemelkedően kényelmes viselet érdekében

A bőr felülete

Cikksz. NK2725 NK4025
EN 388 (4 5 4 4) 388 (4 5 4 4)
Méretek 9, 10 9, 10
Hossz kb 27 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, varrás nélküli bevonat, mandzsetta
Alapkesztyű Többrétegű bélés, pamut interlock/Dyneema®/üveg/poliamid
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín narancssárga narancssárga
Ellenállóság Magas fokú ellenállóság olajjal és zsírral szemben
Modell 60533 60534

4544

EN 388

NK2725 NK4025
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex protector CHEMICAL – vegyipari felhasználási területekre
Ezek a csúcsminőségű, NBR bevo-
natú védőkesztyűk megfelelnek 
a mechanikai és vegyi védelem leg-
magasabb szintű követelményei-
nek. A pamut/Dyneema®/üveg 
többréteges technológiának és 
a dupla nitril bevonatnak köszön-
hetően optimális vágás elleni és 
vegyi védelmet nyújt és rendkívül 
tartós. Az érdes felület rendkívüli 
fogásbiztonságot nyújt.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rugalmas
• Kiemelkedő vágásvédelem
• Kényelmes illeszkedés
• Kitűnő fogásbiztonság
• Jó ellenálló képesség számos 

vegyszerrel szemben

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Gép- és szerszámgyártás
• Bármely nagy vágásveszéllyel 

járó vagy vegyi védelmet igénylő 
munka

NBR impregnálás a fokozott fogásbiztonság érdekében

Rendkívül vágásálló Dyneema®/üveg/poliamid

Nitril bevonat a vegyszerekkel szembeni védelem érdekében

Pamut réteg a kiemelkedően kényelmes viselet érdekében

A bőr felülete

Multi-Layer technológia

Cikksz. NK2725B NK4025B
EN 388 (4 5 4 4), 374 388 (4 5 4 4), 374
Méretek 9, 10 9, 10
Hossz kb 27 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, varrás nélküli bevonat, mandzsetta
Alapkesztyű Többrétegű bélés, pamut interlock/Dyneema®/üveg/poliamid
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Szín kék kék
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 60535 60536

4544

EN 388

J K L

EN 374

A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye

NK2725B NK4025B
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Mechanikai kockázatok
Vágásvédelem

uvex unidur · Vágásbiztos védőkesztyűk PU bevonattal 
Ez a védőkesztyű rugalmas és ki-
emelkedően jó érzékelést és hasz-
nálhatóságot nyújt.
A Dyneema® szál kiemelkedő 
vágással szembeni ellenálló 
képességet garantál. A tenyérrészt 
és ujjvégeket PU bevonattal 
látták el.

Tulajdonságok 
• Rugalmas
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Magas kopásállóság
• Jó vágásállóság a Dyneema® 

szálnak köszönhetően
• Mechanikai ellenálló képesség

Felhasználási területek
• Fémipar
• Autóipar
• Csomagolás
• Üvegipar

uvex unidur · Vágásbiztos védőkesztyűk NBR bevonattal 
Ez a védőkesztyű rugalmas és ki-
emelkedően jó érzékelést és hasz-
nálhatóságot nyújt. Kiemelkedik 
a vágással és kopással szembeni 
kitűnő ellenálló képességének kö-
szönhetően. A tenyérrészt és ujjvé-
geket NBR bevonattal látták el.

Tulajdonságok
• Rugalmas
• Kiemelkedően jól használható 

kezek
• Magas kopásállóság
• Jó vágásállóság a Dyneema® 

szálnak köszönhetően
• Mechanikai ellenálló képesség
• A bevonat ellenálló az olajokkal 

szemben

Felhasználási területek
• Fémipar
• Autóipar
• Csomagolás

A Dyneema® a Royal DSM N.V. lajstromozott védjegye

Cikksz. 6641
EN 388 (4 3 4 3)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta,

tenyér és ujjvégek poliuretán bevonattal
Alapkesztyű Kötött Dyneema
Bevonat Poliuretán
Szín fehér/szürke bevonat 
Ellenállóság száraz és enyhén nyirkos környezetben
Modell 60210

Cikksz. 6643
EN 388 (4 3 4 4)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 22 – 27 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, kötött mandzsetta,

NBR bevonat a tenyéren és az ujjvégeken
Alapkesztyű Kötött Dyneema
Bevonat NBR (nitril-gumi)
Szín fekete
Ellenállóság Ellenálló az olajjal, zsírral szemben
Modell 60314

4343

EN 388

4344

EN 388
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Védőkesztyűk
Szabványok és jelölések

EN 407 – Hő és tűzEN 388 – Mechanikai kockázatok

EN 374 (1-3) – Vegyi kockázatok

0 tól 4 0 tól 4 0 tól 4 0 tól 4 0 tól 4 0 tól 40 tól 4 0 tól 5 0 tól 4 0 tól 4

Égési
viselkedés

Kopásállóság

Kontakt hőVágással szembeni 
ellenállás

Konvektív hőSzakítószilárdság

Sugárzó hőSzúrással szembeni 
ellenállás

Kis mennyiségű olvadt fém 

Nagy mennyiségű olvadt fém Teljesítményszint számokban:
minél nagyobb a szám, annál jobb a teszt eredménye

Teljesítményszint számokban:
minél nagyobb a szám, annál jobb a teszt eredménye

Egy kesztyűt akkor tekintünk a vegyszerekkel szemben ellenállónak, ha legalább 2. osztályú védelmi mutatóval rendelkezik (pl. > 30 perc) három vizsgálati vegyszerrel szemben.

Betű jelzés Teszt vegyszer
A Metanol
B Aceton
C Acetonitril
D Diklór-metán
E Karbon-diszulfid
F Toluol
G Dietilamin
H Tetrahidrofurán
I Etil-acetát
J n-Heptán
K Nátrium-hidroxid, 40%-
L Kénsav, 96%-os

Kesztyű mérete

Gyártó

Kesztyű leírása

Piktogram az 
EN szabvánnyal

CE-megfelelőség jelzése

Teszt Kopásállóság
(ciklusokban)

Vágásállóság
(tényező)

Szakító-
szilárdság

N-ban

Áthatolás
N-ban

Te
lje

sít
m

én
ys

zin
t 1 100 1,2 10 20

2 500 2,5 25 60

3 2000 5,0 50 100

4 8000 10,0 75 150

5 – 20,0 – –

Mechanikai kockázatok esetén

Kesztyű mérete

Gyártó

Kesztyű leírása

Piktogram az 
EN szabvánnyal

Mechanikai teljesítmény szintje

CE-megfelelőség jelzése

Minősítő intézet száma

Lásd a mellékelt 
használati útmutatót

A betűk azokat a vizsgálati vegyszereket 
jelölik, amelyekkel szemben a kesztyű 

legalább 2. osztályú védelmi szintet ért el.

Vegyi kockázatok esetén

Áthatolásig
mért idő Védelmi mutató

> 10 perc 1 osztály
> 30 perc 2 osztály

> 60 perc 3 osztály

> 120 perc 4 osztály

> 240 perc 5 osztály
> 480 perc 6 osztály

Áthatolás
Az áthatolás a molekulák penetrációjá-
nak mértéke a védőkesztyű anyagán. 
Egy vegyszer penetrációjához szüksé-
ges idő mennyiségét egy védelmi muta-
tóban határozzák meg az EN 374 sze-
rint. A munkahelyen nyújtott védelem 
tényleges mértéke jelentősen eltérhet 
az EN 374 szerinti mutatóban megadot-
tól. uvex vevőtanácsadója boldogan se-
gít Önnek!

A főzőpoharat tartalmazó piktogram 
a vízhatlan védőkesztyűket jelöli 
gyenge védelemmel vegyi kockázatok 
ellen.

Kérjük tekintse meg a mellékelt 
használati útmutatót!

EN 388 EN 407

J  K  L

EN 374



156

Mechanikai kockázatok
Bőr védőkesztyűk
Top Grade

uvex top grade 8000/8100/8400 · Teljes barkás bőr védőkesztyű 

uvex top grade 6000/8400W · Teljes barkás bőr téli védőkesztyű 

uvex top grade 8300 · Hasított bőr védőkesztyű 

Tulajdonságok
• Kitűnő mechanikai kopásállóság
• Kivételes fogásbiztonság száraz és 

(enyhén) nyirkos szerszámokon
• Rendkívüli kényelem
• Ujjvég-, ököl- és csukló védelem

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Könnyű és közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Szerelés
• Ellenőrzés

Tulajdonságok
• Kiváló érzékelés
• Puha, finom bőr
• Kivételes szigetelés
• Rendkívüli kényelem 

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák/építkezés

(hideg környezetben)
• Szerelés
• Ellenőrzés/karbantartás

Tulajdonságok
• Kivételes mechanikai 

kopásállóság
• Vágásállóság
• Puha, ruganyos bőr
• Rendkívüli kényelem 

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Könnyű és közepesen nehéz 

fémfeldolgozási munkák
• Szerelés, ellenőrzés

top grade 6000:
Vastag, kötött pamut bélés

top grade 8400W:
Pamut-gyapjú

Cikksz. 8000 8100 8400
EN 388 (3 1 4 3) 388 (3 1 2 2) 388 (2 1 3 3)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 8, 9, 10, 11, 12
Hossz kb 27 cm 27 cm 27 cm
Bőrvastagság  kb. 1,1 mm (+/- 0,1mm) kb. 1,3 mm (+/- 0,1mm) kb. 1,1 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Gumírozott mandzsetta,

teljes barkás bőr tenyér,
mutatóujj, ujjvég, ököl- és
hüvelykujjborítás,
dupla öltéses varratok

Ötujjas kesztyű,
gumírozott mandzsetta,
teljes barkás bőr tenyér,
ujjak és a kézhát 3/4 része,
dupla öltéses varratok

Ötujjas kesztyű vezetéshez, 
mandzsetta, 100% teljes 
barkás bőr, belső elasztikus 
gallér a kézháton

Alapkesztyű Pamut a tenyéren
Szín Bőr: bézs 

Szövet mandzsetta: kék és 
sárga csíkok

Bőr: bézs 
Szövet mandzsetta: kék és 
sárga csíkok

Bőr: bézs

Modell 60295 60294 60291

Cikksz. 6000 8400 W
EN 388 (3 2 3 2) 388 (2 1 3 3)
Méretek 10 8, 9, 10, 11, 12
Hossz kb 27 cm 27 cm
Bőrvastagság  kb. 1,2 mm (+/- 0,1mm) kb. 1,1 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, gumírozott mandzsetta, 

teljes barkás bőr tenyér, mutatóujj, 
ujjvégek, ökölcsont- és hüvelykujjborítás, 
dupla öltéses varratok

Ötujjas kesztyű vezetéshez, 
mandzsetta, 
teljes barkás bőr védőkesztyű, 
belső elasztikus gallér a kézháton

Alapkesztyű Vastag, kötött pamut bélés Pamut-gyapjú bélés
Szín Bőr: szürke

Szövet mandzsetta: kék és sárga csíkok 
Bőr: szürke

Modell 60288 60280

Cikksz. 8300
EN 388 (4 1 2 2)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm
Bőrvastagság  kb. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, gumírozott mandzsetta, hasított bőr tenyér, mutatóujj-, ujjvég-, 

ökölcsont- és hüvelykujjborítás, dupla öltéses varratok
Alapkesztyű Pamut a tenyéren
Szín Bőr: szürke

Szövet mandzsetta: kék és sárga csíkok
Modell 60292

3122

EN 388

3143

EN 388

2133

EN 388

4122

EN 388

2133

EN 388

3232

EN 388

8000

8100

8400

6000

8400W



4444

EN 388

157

Mechanikai kockázatok
Bőr védőkesztyűk · Hegesztésvédelem

Top Grade

Tripla öltéses varratok
Kevlar® szállal

uvex top grade 7000 · Teljes barkás bőr hegesztő védőkesztyű 

uvex top grade 7100 · Nappa védőkesztyű 

uvex top grade 7200 · Hasított bőr hegesztő védőkesztyű 

Tartós, teljes barkás bőr hegesztő 
védőkesztyű.

Tulajdonságok
• Kitűnő mechanikai kopásállóság, 

kivételes szakítószilárdság
• Puha, kényelmes bőr
• Rendkívüli kényelem
• Hosszú mandzsetta az alkar 

védelme érdekében

Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Hegesztés
• Fémfeldolgozás
• Építőipar

Kiváló minőségű, puha nappa védőkesztyű.
Tulajdonságok 
• Kiemelkedően jó érzékelés
• Puha, ruganyos, vékony bőr
• Nagyfokú kényelem
• Hosszú mandzsetta az alkar 

védelme érdekében
Felhasználási területek
• Kézzel végzett munkák
• Hegesztés
• Szerelés
• Ellenőrzés/karbantartás

Egy rendkívül tartós, nehezen kopó 
hasított bőr hegesztő védőkesztyű.

Tulajdonságok
• Kitűnő mechanikai kopásállóság, 

kivételes szakítószilárdság
• Kitűnő hőmérséklet-állóság
• Szúrásállóság
• Hosszú mandzsetta az alkar 

védelme érdekében

Felhasználási területek
• Öntödei munka
• Hegesztés
• Fémfeldolgozás
• Bádogos munkák

A KEVLAR® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkája

Kiváló védelem
Kevlar szövet a tenyéren 
és a kézháton

Tulajdonságok 
•  Kitűnő vágásvédelem
•  Szúrásálló
•  Rendkívüli kényelem
•   Következetesen kiváló minőségű bőr
•   Minden varrás Kevlar® szálból készült
Felhasználási területek
• Bádogos munkák
• Munka üvegekkel
• Szerelés
• Műanyag-feldolgozás
• Fémfeldolgozás

uvex top grade 9300 · Hasított bőr védőkesztyű

Cikksz. 7000
EN 388 (2 1 2 2), 407
Méretek 10, 11
Hossz kb 35 cm
Bőrvastagság  kb. 1,0 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, hasított bőr mandzsetta, a kesztyű 100% teljes barkás bőr, 

tripla öltéses varratok Kevlar® szállal
Alapkesztyű Bélés nélkül
Szín bézs
Modell 60287

Cikksz. 7100
EN 388 (2 0 1 1)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 35 cm
Bőrvastagság  kb. 0,9 mm (+/- 0,1mm)

Kivitel
Ötujjas kesztyű, hasított 
bőr mandzsetta, a kesztyű 
100% nappa bőr,
Kevlar® varratok

Alapkesztyű Bélés nélkül
Szín szürke
Modell 60286

Cikksz. 7200
EN 388 (4 2 2 3), 407
Méretek 10
Hossz kb 35 cm
Bőrvastagság  kb. 1,3 mm (+/- 0,1mm)
Kivitel Ötujjas kesztyű, 100% hasított bőr, Kevlar®  szálak
Alapkesztyű 100% pamut
Szín fekete
Modell 60297

2122

EN 388

412X4X

EN 407

4223

EN 388

413X4X

EN 407

2011

EN 388

Cikksz. 9300
EN 388 (4 4 4 4)
Méretek 10
Hossz kb. 27 cm
Bőrvastagság   cca 1.2 mm (+/- 0.1mm)
Kivitel Ötujjas hasított bőr mandzsettás kesztyű, 

tenyér és kézhát Kevlar szövettel 
Alapkesztyű Kevlar® szövet 
Barva: kék
Modell 60289
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonat

uvex rubiflex S (NB27B / NB35B)

uvex rubiflex S XG

A pillekönnyű vegyvédelmi kesztyű 
a védelmet kiemelkedő viselési ké-
nyelemmel és rugalmassággal kom-
binálja.

A kényelmi jellemzőkön felül a bélé-
ses vegyvédelmi kesztyűk jó védel-
met biztosítanak a vegyszerekkel és 
a mechanikai kockázatokkal 
szemben.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rendkívül rugalmas
• Jó mechanikai tulajdonságok
• Jó ellenálló képesség számos 

vegyszerrel szemben
• Pehelykönnyű
• Jó párafelvevő képesség a pamut 

bélésnek köszönhetően
• Rendkívüli érzés

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Autóipar
• Festés/mázolás
• Laboratóriumok

Az innovatív, uvex Xtra Grip 
Technology-t alkalmazó új, 
pehelykönnyű, vegyszerekkel 
szemben ellenálló védőkesztyű 
a védelmet és fogásbiztonságot 
kivételes kényelemmel és 
rugalmassággal elegyíti.

A kényelmes illeszkedés mellett 
a vegyszerekkel szemben ellenálló, 
kötött pamut védőkesztyűk kitűnő 
védelmet biztosítanak 
a vegyszerekkel és mechanikai 
veszélyekkel szemben.

Tulajdonságok
• Kivételes fogásbiztonság 

szárazon és nedvesen
• Többréteges kivitel a kitűnő 

élettartam érdekében
• Ergonomikus illeszkedés
• Nagyfokú rugalmasság
• Kiváló ellenálló képesség 

számos vegyszerrel szemben
• Pillekönnyű kialakítás
• Pamut bélés a nagyfokú 

párafelvevő képesség érdekében

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Autóipar
• Festés
• Laboratóriumi munka

Pillekönnyű 
és rugalmas

Cikksz. NB27B NB35B
EN 374, 388 (2 1 1 1) 374, 388 (2 1 1 1)
Méretek 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli 
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Vastagság kb. 0,40 mm 0,40 mm
Szín kék kék
Ellenállóság Jó ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel 
Modell 60271 60224

Cikksz. XG 27 B XG 35 B
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Méretek 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat 
Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi) + uvex Xtra Grip bevonat 
Vastagság kb. 0,40 mm 0,40 mm
Szín kék/fekete kék/fekete
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 60560 60557

3121

EN 388

J K L

EN 374

2111

EN 388

J K L

EN 374
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonat

uvex rubiflex S
Kényelmes NBR védőkesztyű, meg-
erősített kialakítású, varrat nélküli 
bevonattal, kitűnő ellenálló képes-
séggel a vegyszerekkel szemben és 
kiemelkedő kopásállósággal.

Tulajdonságok
• Anatómiai forma
• Rendkívül rugalmas
• Nagyon jó mechanikai 

tulajdonságok
• Kitűnő ellenálló képesség 

számos vegyszerrel, savakkal, 
lúgokkal, ásványi olajokkal 
és oldószerekkel szemben.

• Jó párafelvevő képesség a pamut 
bélésnek köszönhetően

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Autóipar
• Fémfeldolgozó ipar
• Gépipar
• Homokfúvás

uvex rubiflex S (hosszú változat)
Akár 80 cm-es hosszúságban is 
kapható, elasztikus gallérral 
a mandzsetta végén vagy anélkül. 

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Közterület-fenntartás
• Csatornahálózat-építés

Megerősített 
kivitel

Cikksz. NB27S NB35S  NB40S
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Méretek 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, megerősített, mandzsetta, varrás nélküli bevonat 
Alapkesztyű Pamut interlock
Bevonat Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín zöld zöld zöld
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 89646 98891 98902

Cikksz. NB60S  NB80S NB60SZ NB80SZ
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Hossz kb 60 cm 80 cm 60 cm 80 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, megerősített, varrás 

nélküli bevonat, mandzsetta
Ötujjas kesztyű, megerősített, varrás 
nélküli bevonat,
elasztikus gallér a mandzsetta végén

Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat: Különleges NBR (nitril-butadién gumi) Különleges NBR (nitril-butadién gumi)
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín zöld zöld zöld zöld
Ellenállóság Kitűnő ellenálló képesség a zsírokkal, ásványi olajokkal és számos vegyszerrel szemben
Modell 89647 60190 89651 60191

2121

EN 388

J K L

EN 374

2121

EN 388

J K L

EN 374

NB 60 S NB 60 SZ
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Vegyi kockázatok
Első a biztonság: kipróbált és elfogadott minőség
„Made in Germany“

Öko-Tex Standard 100

Az Öko-Tex Standard 100 egy vizsgálati és tanúsító 
rendszer, amely a világon mindenütt azonos. Minél 
intenzívebben érintkezik egy termék a bőrrel, annál szi

gorúbb követelményeknek kell megfelelnie, ezért kell a kesztyűknek 
a második legmagasabb szintet (Class II, 2. osztály) teljesíteniük. A kesztyűket 
nemcsak a jogi normák szerint vizsgálják be, hanem a legújabb kutatási 
eredmények segítségével is. Emiatt az Öko-Tex nemcsak szigorú küszöb-
értékeket határoz meg a nehézfémek, pl. króm, nikkel és higany esetén, de 
a karcinogén és allergén festékek és oldószerek, pl. a formaldehid használatát 
is vizsgálja. A vizsgálati módszereket és veszélyes anyagok listáját minden 
évben frissíti a legújabb tudományos kutatások eredményeivel.

Egy kesztyű csak akkor nyújt védelmet a munkahelyi veszélyekkel 
szemben, ha hordják. Ezért fontos a termékbiztonságot is figyelembe 
venni, mivel a védőkesztyűk irritálhatják a bőrt vagy betegséget 
okozhatnak, ha káros anyagokat tartalmaznak.

Példa: PVC védőkesztyűk
A PVC kesztyűket a vegyipar és olajipar számos területén használják. 
Különösen kültéri használat esetén megvan az az előnyük, hogy 
rugalmasak maradnak hidegben is. Ezt a rugalmasságot nagy 
mennyiségű lágyító használatával érik el, amely különféle (veszélyes) 
adalékot tartalmaz a ftalátok családjából. A PVC-ben található lágyítók 
ellentmondásosak és a sajtóban sok negatívum jelent meg velük 
kapcsolatban, amiért jelen vannak a gyermekeknek szánt játékokban 
és más hétköznapi tárgyakban. A megkérdőjelezhető biztonságú 
alkotóelemeket tartalmazó PVC termékek nem rendelkezhetnek 
az Ökotex Standard 100 szerinti tanúsítvánnyal.

Ezen a területen az uvex olyan védőkesztyűket kínál, amelyek:

1. nem tartalmaznak veszélyes ftalátokat,
2. az Öko-Tex Standard 100 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek,
3. megfelelnek az EU REACH vegyi rendeletek szigorú kritériumainak,
4.  kielégítik az uvex veszélyes anyagokról szóló listájában feltüntetett 

küszöbértékeket és
5. kielégítik a felhasználási területekhez kapcsolódó követelményeket.

Az új uvex PVC bevonat kifejlesztésének célja, hogy a felhasználókat 
a lehető legjobb védelemmel lássuk el olyan uvex termékek segítségével, 
amelyek megfelelnek az uvex csoport filozófiájának: „protecting people”, 
az emberek védelme, és hogy teljesítsük felelősségünket: védjük 
vevőinket, munkavállalóinkat és a környezetet.

Magától értetődően mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
fenntartsuk védőkesztyű termékeink magas szintű kényelmét, illetve 
mechanikai és vegyi ellenálló képességét.

Az új HPV (high-performance vinyl) bevonóanyag kifejlesztésével, 
a Profatrol/Profagrip termékcsaláddal, az uvex C3/C5 dry, az unipur 
carbon és az unipur MD kesztyűkkel elértük ezt a kitűzött célt.

Ezek a termékek új etalont jelentenek az iparágban!

Az uvex veszélyes anyagok listája

A bőrrel érintkező uvex termékeknek, például a egyéni védőeszközöknek 
különösen szigorú kritériumokat kell kielégíteniük, amelyek nemcsak bőven 
meghaladják az EU előírásait, de példamutatóak a termékbiztonság és kör-
nyezetbarát jelleg tekintetében is. Az uvex irányelvei közé tartozik, hogy ki-
zárólag olyan termékeket gyártson, amelyek nem tartalmaznak veszélyes 
anyagokat vagy jelentenek veszélyt 
a felhasználókra vagy a környezetre.

Ami a felhasznált anyagokat illeti 
a termékbiztonság garantálása ér-
dekében tilos veszélyes anyagok 
felhasználása uvex termékekben 
vagy amennyiben ez elkerülhetet-
len, akkor kizárólag szigorúan 
korlátozott mértékben lehetsé-
ges, ami teljes egészében kizár-
ja a felhasználókat és a környe-
zetet érő esetleges kockázato-
kat. Az uvex kiadott egy listát 
a veszélyes anyagokról, 
a meghatározott küszöbérté-
keket pedig független tudo-
mányos intézetekkel ellen-
őrizteti rendszeresen.

Amit jó, ha tud 
a lágyítókról

A lágyítókat azért adják a PVC-hez (polivinil-klorid), hogy módosítsák 
a keménységét és hajlékonyságát. Nélkülözhetetlenek, különösen a lágy PVC 
gyártása során, amelyet Profatrol termékeink bevonatában használunk. 
A PVC bevonóanyag paszta létrehozásához PVC port keverünk össze 
folyékony lágyítóval (plastisol). Forró szárítókemencébe téve a PVC por 
teljesen feloldódik a lágyítóban (megdermed), így lágy PVC bevonat jön létre. 
A lágyítók közé több anyag is tartozik, többek között a ftalát csoport, amely 
veszélyes lehet. Azonban most már léteznek nem mérgező lágyítók, 
amelyek alternatívát jelentenek a ftalát lágyítókkal szemben, és ezeket 
használjuk az uvex termékekben.

Az emberi egészség és 
a környezet védelme. 

Az uvex teljes mértékben követi a REACH céljai 
által megfogalmazott irányelveket és teljesíti 
azokat.  A REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and restriction of CHemicals) 
rendelet szabályozza a vegyszerek használatát 

az egész Európai Unióban azzal a céllal, hogy védje az emberek 
egészségét és a környezetet. Gyártóként és importőrként az uvex 
kötelessége a veszélyek kiértékelése. A cél olyan vegyszerek 
használata, amelyek a lehető legkisebb kockázatot jelentik 
az emberekre és a környezetre. Az uvex szorosan együttműködik 
és adatokat cserél más beszállítókkal és gyártókkal, hogy biztosítsa 
a REACH irányelveknek való megfelelést.
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UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG later than August, 1st 2011.

edyhedlamrof

dyhedlamroF

0,57
]mpp[

edyhedlamrof

dyhedlamroF

Extrahierbare Schwermetalle
extractable heavy metals

0,03
]mpp[

]ynomitna[ bS

]nomitnA[ bS

0,1
]mpp[

]cinesra[ sA

]nesrA[ sA

0,1
]mpp[

]dael[ bP

]ielB[ bP

1,0
]mpp[

]muimdac[ dC

]muimdaC[ dC

5,0
]mpp[

]IV muimorhc[ )IV( rC

]IV morhC[ )IV( rC

0,4
]mpp[

]tlaboc[ oC

]tlaboC[ oC

30,0
]%-w[

]II tlaboc[ )II( oC

]II tlaboC[ )II( oC

0,05
]mpp[

]reppoc[ uC

]refpuK[ uC

0,4
]mpp[

]lekcin[ iN

]lekciN[ iN

20,0
]mpp[

]yrucrem[ gH

]rebliskceuQ[ gH

Schwermetalle im Aufschluss**
heavy metals in digested sample**

0,09
]mpp[

]dael[ bP

]ielB[ bP

0,001
]mpp[

]muimdac[ dC

]muimdaC[ dC

setalahthp

etalahthP

1,0
]%-w[

)latot ni( setalahthp
)emmuS( etalahthP

(Chlorierte) Phenole, Toluole, Benzole (chlorinated) phenols, toluenes, benzenes

PCP [Pentachlorphenol]
PCP [pentachlorphenol]

[ppm]
0,5

TeCP [2,3,5,6-Tetrachlorphenol]
TeCP [2,3,5,6-tetrachlorphenol]

[ppm]
0,5

Summe PCP/TeCP - Pestizide
total amount of PCP/TeCP - pesticides [ppm]

1,0

Summe Chlorierte Benzole und Toluole total amount of chlorinated benzenes

0,1
]mpp[

seneulot dna
OPP [Orthophenylphenol]

OPP [o-phenylphenol]
[ppm]

100,0
1,0

]mpp[

]3-88-801[ eneulot

]3-88-801[ louloT

500,0
]mpp[

]5-24-001[ eneryts

]5-24-001[ lorytS
Nonylphenol, Nonylphenolethoxylate nonylphenol, nonylphenol-ethoxylates [w-%]

0,1

Polycyclische aromatische
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

Kohlenwasserstoffe (PAK)

0,1
]mpp[

eneryp]a[ozneb

neryp]a[ozneB

Zinnorganische Verbindungen*
organic tin compounds*

0,1
]mpp[

]nitlytubirt[ TBT

]nnizlytubirT[ TBT

0,1
]mpp[

]nitlynehpirt[ ThPT
]nnizlynehpirT[ ThPT

5,0
]mpp[

]nitlytubid[ TBD

]nnizlytubiD[ TBD

0,2
]mpp[

]nitlytcoid[ TOD

]nnizlytcoiD[ TOD

5,0
]mpp[

]nitlytubonom[ TBM
]nnizlytubonoM[ TBM

uvex.de

Bitte wenden/Please see reverse

Verbotene Schadstoffe / List of harmful chemicals
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Vegyi kockázatok
Pamutbéléses védőkesztyűk:

HPV* bevonat
uvex profatrol
Rendkívül tartós és sokoldalú vé-
dőkesztyű, nagyon rugalmas még 
hideg körülmények között is, ana-
tómiai formájú és prémium minő-
ségű. Az ideális kesztyű az ásványi 
olajokkal szembeni védelemhez.

Tulajdonságok
• Ellenálló az ásványi olajokkal 

szemben
• Hidegben is rugalmas
• Kitűnő kopásállóság
• Anatómiai forma

Felhasználási területek
• Ásványiolaj-ipar
• Vegyipar
• Fuvarozók

uvex profagrip
A uvex profagrip védőkesztyűk 
olyan munkahelyek számára 
ajánlottak, ahol csúszós vagy 
olajos tárgyakat kell mozgatni 

biztonságosan. A uvex profatrollal 
ellentétben a uvex profagrip 
felülete érdesített.

Granulált

* HPV = High Performance Vinyl

Cikksz. PB27M PB35M PB40M
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat 
Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat HPV HPV HPV
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín fekete fekete fekete
Ellenállóság Rendkívüli ellenállóság az ásványi olajokkal, zsírokkal, savakkal és lúgokkal szemben
Modell 98897 60192 98904

Cikksz. PB27MG PB35MG PB40MG
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Méretek 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Hossz kb 27 cm 35 cm 40 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat, érdesített 
Alapkesztyű Pamut interlock Pamut interlock Pamut interlock
Bevonat HPV HPV HPV
Vastagság kb. 0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm
Szín fekete fekete fekete
Ellenállóság Rendkívüli ellenállóság az ásványi olajokkal, zsírokkal, savakkal és lúgokkal szemben
Modell 89675 60193 60146

3121

EN 388

A K L

EN 374

3121

EN 388

A K L

EN 374

PB 27 M

PB 27 MG

PB 35 M

PB 35 MG

PB 40 M

PB 40 MG



162

Vegyi kockázatok
Védőkesztyűk bolyhos pamutbéléssel:
NBR/PVC/kloroprén

uvex profastrong
Nitril védőkesztyű, mely már 
bizonyított a savakkal, zsírokkal és 
oldószerekkel teli környezetekben.

Tulajdonságok
• Kiemelkedő kopásállóság
• Jó fogásbiztonság nedves 

felületeken
• Anatómiai forma
• Jó érzékelés 

Felhasználási területek
• Nyomdaipar
• Vegyipar
• Autóipar
• Élelmiszeripar
• Laboratóriumok

uvex profastar
Ez a PVC védőkesztyű nehezen ko-
pik és viselete kényelmes a boly hos 
pamut bélésnek köszönhetően. 
Tisztítási munkák hoz és nehéz, 
koszos, kézzel végzett munkához 
használható.

Tulajdonságok
• Jó viselési tulajdonságok
• Mechanikai terhelés

Felhasználási területek:
• Ipari és kézzel végzett munkák
• Tisztítási munkák
• Termelőüzemek
• Kertészet
• Tűzkár eltakarítása
• Hulladékkezelés
• Nagyfokú ellenállóság vegysze-

rekkel szemben 

uvex profapren
Kiváló minőségű bélés nélküli 
kloroprén védőkesztyű, amely kü-
lönböző vegyszerek széles skálája 
elleni védelemre használható. 
A szilikonmentes védőkesztyű kitű-
nő tulajdonságokkal rendelkezik 
vegyi és mechanikai kockázatokkal 
szemben.

Tulajdonságok
• A rugalmasság és erő jó kombi-

nációja
• Ellenálló képesség számos vegy-

szerrel és oldószerrel szemben

Felhasználási területek
• Vegyipar
• Fémfeldolgozás (tisztítás)
• Festés/mázolás

Cikksz. PF32A
EN 374, 388 (3 0 0 0)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 31 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, bordázott tenyér, érdesített felület 
Alapkesztyű Bolyhos pamut
Bevonat PVC
Vastagság kb. 0,40 mm
Szín sárga
Ellenállóság Jó ellenálló képesség a benzinnel, olajokkal, erős mosó- és tisztítósze-

rekkel, alkohollal, hígított savakkal és lúgokkal szemben
Modell 89641

Cikksz. NF33
EN 374, 388 (4 1 0 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 33 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, bordázott tenyér felület
Alapkesztyű Bolyhos pamut
Bevonat NBR
Vastagság kb. 0,38 mm
Szín zöld
Ellenállóság Jó ellenállóság az ásványi olajokkal, zsírokkal, savakkal és oldószerekkel szemben
Modell 60122

Cikksz. CF33
EN 374, 388 (3 1 3 1)
Méretek 7, 8, 9, 10
Hossz kb 33 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, bordázott tenyér
Alapkesztyű Bolyhos pamut
Bevonat Polikloroprén (belül latex)
Vastagság kb. 0,75 mm
Szín sötétkék
Ellenállóság Jó ellenálló képesség számos vegyszerrel szemben
Modell 60119

3000

EN 388

EN 374

4101

EN 388

A J K L

EN 374

3131

EN 388

A K L

EN 374
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Vegyi kockázatok
Bélés nélküli védőkesztyűk

uvex profabutyl
A kesztyű 100%-ig butil gumiból 
készült és különösen az észterek 
és ketonok ellen nyújt védelmet.

Tulajdonságok
• Nem engedi át a vízpárát, 

gázokat és mérgező anyagokat.
• Rugalmas, jó fogásbiztonsággal 

még alacsony hőmérsékleten is

Felhasználási területek
• Vegyipar

A butil gumi nagy ellenálló 
képességgel rendelkezik a poláris 
anyagokkal, pl. észterekkel, 
ketonokkal, aldehidekkel, 
aminokkal és telített sóoldatokkal, 
valamint a savakkal és 
hidroxidokkal (oldott vagy 
koncentrált) szemben.

Butil: nem ellenálló az olajokkal, 
zsírokkal, alifatikus  és aromás 
szénhidrogénekkel, klórozott 
szénhidrogénekkel szemben.

uvex profaviton
A védőkesztyű alaprétege butil 
gumi, külső rétege 0,2 mm 
vastagságú Viton®. A kesztyű 
összesen 0,6 mm vastag. Egyben 
kitűnő mechanikai 
tulajdonságokkal is rendelkezik.

Tulajdonságok
• A legmagasabb fokú áthatolási 

ellenállás a vízpárával szemben
• Ellenáll a triklóretánnak és 

perklóretánnak, olajoknak, számos 
oldószernek és vegyszernek

Felhasználási területek
• Vegyipar

A Viton® külső rétege ellenáll az 
alifatikus és aromás 
szénhidrogénekkel (pl. hexán, 
benzol, toluol, xi- lol), 
a halogénezett szénhidrogénekkel 
(pl. triklóretilén, perklóretilén, 
diklórmetán), a szerves és szervetlen 
savakkal (oldott vagy koncentrált) 
és a telített sóoldatokkal szemben.

Viton®: nem ellenálló az észterekkel 
és ketonokkal szemben.

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

Cikksz. B05R
EN 374, 388 (2 0 1 0)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 35 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat, felcsavart mandzsetta
Alapkesztyű bélés nélküli 
Bevonat Bróm-butil gumi 
Vastagság kb. 0,50 mm
Szín fekete
Modell 60243

Cikksz. BV06
EN 374, 388 (2 0 0 1)
Méretek 9, 10, 11
Hossz kb 35 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, mandzsetta, varrás nélküli bevonat, felcsavart mandzsetta
Alapkesztyű bélés nélküli
Bevonat Bróm-butil gumi Viton® réteggel
Vastagság kb. 0,60 mm (Butyl ca. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
Szín fekete
Modell 60222

2010

EN 388

B I K

EN 374

2001

EN 388

D F L

EN 374
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Vegyi kockázatok
Eldobható védőkesztyűk

Az emberi kéz a természet egyik csodája, és erre szükség is van, 
mert gyakran ki van téve külső behatásoknak és veszélyeknek. 
Az uvex u-fit termékcsaláddal az uvex minőségi eldobható 
védőkesztyűket kínál, amelyek nagyfokú biztonságot és jó 
használhatóságot garantálnak.

Az uvex u-fit kesztyűi megbízható védelmet nyújtanak számos iparágban, 
többek között a vegyiparban, a gyógyászatban, a szolgáltatóiparban és 
az élelmiszeriparban, és lehetővé teszik a kényelmes és pontos munkát. 
Az uvex eldobható védőkesztyűi kétféle anyagban kaphatók, ami 
biztosítja a széles körű felhasználás lehetőségét:

uvex u-fit nitrile és uvex u-fit latex.

 uvex u-fit nitrile uvex u-fit latex

Anyag Nitril Latex belső 
polimer bevonattal

Anyagvastagság kb. 0,12 mm 

Szilikonmentes

Hintőpormentes

Nem tartalmaz 
latex-proteint

Tartalmaz 
latex-proteint

Tanúsítvány EN 374, EN 455

Élelmiszerek kezeléséhez (LFGB és RAL tanúsítvány)

Tulajdonságok Nagyon jó mechanikai
és jó vegyszer ellenálló
képesség ( fröccsenés 

védelem)

Jó mechanikai és vegyianyag-
ellenállóképesség 

(főleg szilárd anyagokkal)

Jó fogásbiztonság

Kezelése Adagolódoboz nagy nyílással

Megerősített, feltekert szélek – könnyen felhúzható

Felhasználási terület uvex u-fit nitrile  uvex u-fit latex

Precíziós szerelési munka, száraz + +

Precíziós szerelési munka, olajos + –

Termékvédelem + +

Óvatos tisztítás + +

Vizsgálatok + +

Élelmiszer + +

Vegyszerek
Rövid idejű munka,

az ellenállósági listával
összhangban

Rövid idejű munka, az el-
lenállósági listával össz-

hangban (korlátozott)

Festéküzlet Mint fröccsenés elleni védelem Mint fröccsenés elleni védelem

uvex u-fit nitrile uvex u-fit latex

Oldószerek 

Vizes sóoldatok 

Lúgok

Szilárd anyagok

Savak (erősen koncentrált) 

Savak (gyengén koncentrált)

Ellenálló Korlátozottan ellenálló           Nem ellenálló

Lépjen kapcsolatba velünk, ha másolatot szeretne kapni 
a teljes ellenállósági listáról.
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Vegyi kockázatok
Eldobható védőkesztyűk

uvex u-fit nitrile
Az uvex u-fit nitrile kesztyűk szorosan 
illeszkednek és kitűnő választást 
jelentenek a nagy pontosságot és 
közben mechanikai ellenálló 
képességet igénylő munkákhoz.

Tulajdonságok
• Nagyon jó mechanikai ellenálló 

képesség
• Megbízható védelem a fröccsenő 

vegyszerek ellen savakkal, lúgokkal, 
szilárd anyagokkal és vizes 
sóoldatokkal végzett munka közben.

• Jó fogásbiztonság
• Kivételes illeszkedés

Felhasználási területek:
• Preciziós összeszerelési munkák
• Termékvédelem
• Óvatos tisztítás
• Vizsgálatok
• Élelmiszer
• Átmeneti érintkezés 

vegyszerekkel
• Festéküzlet ( mint fröccsenés 

elleni védelem)

uvex u-fit latex
Az uvex u-fit latex kesztyűk 
természetes latexből készült, 
nagyon jól használható 
védőkesztyűk. Mivel nagyon 
nyúlékony anyagból készültek, 
ezért tökéletesen illeszkednek a kéz 
formájához, így a kéz kitűnően 
használható bennük minden nagy 
pontosságot igénylő munka esetén.

Tulajdonságok
• Kiemelkedően jól használható 

kezek
• Jó ellenálló képesség 

vegyszerekkel szemben (főleg 
szilárd anyagokkal szemben)

• Védelem vizes sóoldatok ellen
• Jó fogásbiztonság

Felhasználási területek
• Szilárd anyagok mozgatása, pl. 

a laboratóriumban
• Száraz preciziós szerelési munka
• Termékvédelem
• Óvatos tisztítás
• Vizsgálatok
• Élelmiszer
• Átmeneti érintkezés 

vegyszerekkel (korlátozottan)
• Festéküzlet (mint fröccsenés 

elleni védelem)

Cikksz. u-fit nitrile
Tanúsítvány EN 374 (vegyipar), EN 455 (orvosi kesztyűk), LFGB (élelmiszeripar)
Méretek S, M, L, XL
XL Hossz kb 24 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, bolyhos ujjvégek
Anyag Nitril (szilikonmentes, hintőpormentes) 
Anyagvastagság kb. 0,12 mm
Szín zöld
Ellenállóság Nagyfokú ellenálló képesség zsírokkal és olajokkal szemben
Modell 60525
Tartalom 100 darabos doboz

Cikksz. u-fit latex
Tanúsítvány EN 374 (vegyipar), EN 455 (orvosi kesztyűk), LFGB (élelmiszeripar)
Méretek S, M, L, XL
XL Hossz kb. 24 cm
Kivitel Ötujjas kesztyű, hintőpormentes, belső polimer bevonat
Anyag Latex, belső polimer bevonat (szilikonmentes, hintőpormentes) 
Anyagvastagság kb. 0,12 mm
Szín fehér
Ellenállóság Jó mechanikai ellenálló képesség,

jó ellenálló képesség vegyszerekkel szemben (főleg szilárd anyagokkal szemben)
Modell 60526
Tartalom 100 darabos doboz

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374
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Áttekintés
Védőkesztyűk
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airflow technology AF6001 GG 
60308 szürke 27 7, 8, 9, 10 138

C3 dry 60549 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C3 foam 60544 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C3 wet 60542 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C3 wet plus 60546 antracit 27 7, 8, 9, 10 151

C5 60497 lime 27 7, 8, 9, 10 150

C5 dry 60499 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

C5 foam 60494 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

C5 pure 60503 lime/szürke 27 7, 8, 9, 10 150

C5 sleeve 60491 lime 34/40 M, L 150

C5 wet 60492 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

C5 wet plus 60496 lime/antracit 27 7, 8, 9, 10 150

compact NB27E 98899 kék 27 10 146

compact NB27G 89650 kék 27 10 146

compact NB27H 98900 kék 27 10 146

contact ergo ENB20C 60150 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 144

contact ergo ENB20CE 60195 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 144

k-basic extra 6658 60179 sárga 22–27 8, 10, 12 147

nk 2722 60213 narancssárga 27 9, 10 147

nk 4022 60202 narancssárga 40 9, 10 147

phynomic FOAM 60050 fehér/szürke 21–25 7, 8, 9, 10 141

phynomic WET 60060 kék/antracit 21–25 7, 8, 9, 10 141

profabutyl B05R 60243 fekete 35 9, 10, 11 163

profagrip PB27MG 89675 fekete 27 9, 10, 11 161

profagrip PB35MG 60193 fekete 35 9, 10, 11 161

profagrip PB40MG 60146 fekete 40 9, 10, 11 161

profapren CF33 60119 sötétkék 33 7, 8, 9, 10 162

profastar PF32A 89641 sárga 31 7, 8, 9, 10 162

profastrong NF33 60122 zöld 33 7, 8, 9, 10 162

profatherm XB20 98932 fehér 27 11 147

profatherm XB27 60912 fehér 27 11 147

profatherm XB30 89655 fehér 30 11 147

profatherm XB37 60911 fehér 37 11 147

profatrol PB27M 98897 fekete 27 9, 10, 11 161

profatrol PB35M 60192 fekete 35 9, 10, 11 161

profatrol PB40M 98904 fekete 40 9, 10, 11 161

profaviton BV06 60222 fekete 35 9, 10, 11 163

profi ergo ENB20 60148 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo ENB2004 60233 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo ENB20A 60147 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo XG20 60208 narancssárga/fekete 27 7, 8, 9, 10 145

profi ergo XG20A 60558 narancssárga/fekete 27 7, 8, 9, 10 145

protector NK2725 60533 narancssárga 27 9, 10 152

protector NK2725B 60535 kék 27 9, 10 152
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protector NK4025 60534 narancssárga 40 9, 10 152

protector NK4025B 60536 kék 40 9, 10 153

rubiflex NB27 89636 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 146

rubiflex NB35 60235 narancssárga 35 7, 8, 9, 10 146

rubiflex NB40 60230 narancssárga 40 7, 8, 9, 10 146

rubiflex  S NB27B 60271 kék 27 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB27S 89646 zöld 27 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB35B 60224 kék 35 8, 9, 10, 11 158

rubiflex  S NB35S 98891 zöld 35 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB40S 98902 zöld 40 8, 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB60S 89647 zöld 60 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB60SZ 89651 zöld 60 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB80S 60190 zöld 80 9, 10, 11 159

rubiflex  S NB80SZ 60191 zöld 80 9, 10, 11 159

rubiflex  S XG27B 60560 kék/fekete 27 8, 9, 10, 11 158

rubiflex  S XG35B 60557 kék/fekete 35 8, 9, 10, 11 158

rubipor ergo E2001 60234 narancssárga 27 7, 8, 9, 10 139

rubipor ergo E5001B 60201 kék 27 7, 8, 9, 10 139

rubipor XS2001 60276 fehér 27 7, 8, 9, 10 139

rubipor XS5001B 60316 kék 27 7, 8, 9, 10 139

top grade 6000 60288 szürke/kék-sárga 27 10 156

top grade 7000 60287 bézs 35 10, 11 157

top grade 7100 60286 szürke 35 9, 10, 11 157

top grade 7200 60297 fekete 35 10 157

top grade 8000 60295 bézs/kék-sárga 27 9, 10, 11 156

top grade 8100 60294 bézs/kék-sárga 27 9, 10, 11 156

top grade 8300 60292 szürke/kék-sárga 27 9, 10, 11 156

top grade 8400 60291 bézs 27 8, 9, 10, 11, 12 156

top grade 8400W 60280 szürke/kék 27 8, 9, 10, 11, 12 156

top grade 9300 60289 kék/szürke 27 10 157

u-fit latex 60526 fehér 24 S, M, L, XL 165

u-fit nitrile 60525 zöld 24 S, M, L, XL 165

unidur 6641 60210 fehér/szürke 22–27 7, 8, 9, 10 154

unidur 6643 60314 fekete 22–27 7, 8, 9, 10 154

unigrip 6620 60135 fehér/kék pöttyös 22–27 7, 8, 9, 10 142

unigrip 6622 60236 fehér/piros pöttyös 22–27 7/8, 9/10, 11/12 142

unigrip 6624 60238 szürke/piros pöttyös 22–27 7, 8, 9, 10 142

unipur 6630 60173 fehér/fehér 22–27 7, 8, 9, 10 143

unipur 6631 60244 szürke/szürke 22–27 7, 8, 9, 10 143

unipur 6634 60321 szürke/fekete 22–27 7, 8, 9, 10 143

unipur carbon 60556 szürke 21 – 25 7, 8, 9, 10 142

unipur MD 60550 fehér 21 – 25 7, 8, 9, 10 142
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