
Referencia
KRYTECH 585 KRYTECH 582

Vágás elleni  
védelem C SZINT D SZINT

Szabványok  
és címkék EN388

4X42C

ISO 
13997:

13N 
(1325g)

EN388

4X43D

ISO 
13997:

18N 
(1835g)

Belső és külső
kidolgozás

Varratmentes textil, kompozit fonál és HDPE

Grip&Proof nitril bevonat a tenyérnél  
és az ujjaknál

Kötött csukórész

Varratmentes textil, kompozit fonál és HDPE

¾ Grip&Proof nitril bevonat a tenyérnél  
és az ujjaknál

Kötött csukórész

Szálvastagság 15 13

Hossz 24 - 30 cm 23 - 28 cm

Méret 7 8 9 10 11

Csomagolás
1 pár egy csomagban — 1 nagy, 12 párt tartalmazó csomag — 48 pár egy kartonban

A KryTech 582 elérhető az automaták csomagolásánál

Moshatóság 3 alkalommal, 60°C-on 5 alkalommal, 60°C-on

Előnyök Kiváló vágásvédelem maximális kényelemmel és mozgásszabadsággal

Grip&Proof technológia, amely kiváló markolattal rendelkezik, továbbá olajálló

Rendkívül tartós; alacsonyabb költségek

A kesztyű hátulján lévő egyértelmű jelzéseknek köszönhetően könnyű beazonosítani a vágási 
szintet

A KryTech 585 egy varratmentes fonott kesztyű a kényelmes illeszkedésért és a rugalmasságért

KRYTECH 582 KRYTECH 585

MAPA Professional új olajos és szennyezett területekre való vágó 
termékcsalád, amely ötvözi a magas vágásvédelmet és elvárásokat –  
a BIZTONSÁG, KÉNYELEM, TARTÓSSÁG, illetve az olajos és szennyezett 

területeken való vágáskor a KIVÁLÓ MARKOLATOT

Nagyobb biztonság,
kényelem & tartósság

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM
OLAJOS KÖRNYEZET
PRECÍZIÓS MUNKÁK

ÚJ

A különféle munkakörnyezetek különböző kockázatokkal járnak. 
A MAPA Professional a védőkesztyűk teljes körű választékát nyújtja. 

Kérjük, keresse fel a mapa-pro.com weboldalt

mapa-pro.com mapa-pro.com

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

A mechanikai kockázatokkal, többek között 
a kopás elleni, vágással, szakadással és 
szúrással szemben védelmet nyújtó 
kesztyűkre vonatkozó szabvány.

A szabványt módosították, mivel a vágásvédelem  
tesztelésénél használt Couptest módszer nem  
különböztette meg megfelelően a nagyobb  
vágásvédelmet nyújtó kesztyűk közötti  
különbségeket. A jelentősebb változások  
a következők:

  ISO szerinti vágásvédelem
 Szúrásállóság
 Szakítószilárdság
 Couptest vágásvédelem
Kopásállóság

TELJESÍTMÉNYSZINTEK
(az értékek nagyobbak vagy egyenlőek, mint...) 

Teszt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint

Kopásállóság (ciklusok) 100 500 2000 8000

Vágásvédelem – Couptest (mutató) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Szakítószilárdság (Newton) 10 25 50 75

Szúrásállóság (Newton) 20 60 100 150

EN ISO 13997 szabvány szerinti vágásvédelem (Newton)
A szint B szint C szint D szint E szint F szint

2 5 10 15 22 30

Megjegyzés: Az X betű azt jelzi, hogy a teszt nem lett elvégezve, vagy nem alkalmazható.

Külső hatások elleni védelem 
Új vizsgálat az EN 13594: 2015 
szabvány szerint, amely 
lehetővé teszi a külső hatások 
elleni védelem kijelentését.
Amennyiben a kesztyű átmegy 
a teszten, a (P) betű jelenik  
meg a piktogram alatti  
öt karakter után. 

ÚJ

MÓDOSÍTOTT SZABVÁNY
EN 388: 2016

Vágásvédelem
Megbízhatóbb Couptest módszer, 
pontosabban irányított pengével

A piktogram alatti ötödik karakter, 
mely jelzi az ISO 13997 szabvány 
szerinti vágási szintet. 

A MAPA Professional már évek óta ezt 
a módszert alkalmazza.

Kopásállóság
A súrlódási tesztet új csiszolópapírral 
kell elvégezni (Klingspor PL31B, 
180-as szemcseméretű), amely 
a korábban használtnál sokkal 
megbízhatóbb minőségű papír.



MAPA SOLUTION
KRYTECH 585

MAPA SOLUTION
KRYTECH 582

Tartósság
Nagyobb tartósság
amely jobb termelékenységet biztosít 
és optimalizálja költségeit

ALKALMAZÁSI 
PÉLDÁK 
C SZINTŰ 
VÁGÁSVÉDELEM

ALKALMAZÁSI 
PÉLDÁK 
D SZINTŰ 
VÁGÁSVÉDELEM

Préselés KarbantartásÁllványszerelés Fémforgácsok kezeléseDaruzás  
kezelése

Mechanikus munka 

Grip & Proof technológia
Olajálló és kiváló tapadás piszkos vagy 
olajos éles részek kezelése során.
A jó tapadás csökkenti az izomfáradtságot, 
jobb termelékenységet biztosít

Tartósság
Nagyobb tartósság
amely jobb termelékenységet biztosít 
és optimalizálja költségeit

Grip & Proof technológia
Olajálló és kiváló tapadás piszkos vagy 
olajos éles részek kezelése során.
A jó tapadás csökkenti az izomfáradtságot, 
jobb termelékenységet biztosít

A munkahelyi baleseti statisztikák alapján végzett 
kutatások szerint a balesetek 33%-ka a kezeket érinti és 
19%-ka vágás/ zúzódás.*

Ezek a tények növelték a biztonság iránti tudatosságot
munkavállalók és a végfelhasználók körében.
*A CPAM (Francia ÁNTSZ) 2017-es adatai szerint

A MAPA Professional figyelembe vette 
a kényelmesebb és megbízhatóbb 
teljesítményt nyújtó kesztyűk iránti 
növekvő igényt.

**Csak a KryTech 585-hez

EN388

4X42C

EN388

4X43D

ISO 
13997:

13N 
(1326g)

ISO 
13997:

18N 
(1835g)

Bőrvédelem
Szilikonmentes
OEKO-TEX® minősítés

Kényelem
Szoros illeszkedés a pontosság érdekében.  
Rostszövés 
Optimalizált bevonatborítás a védelem és 
kényelem érdekében

Bőrvédelem
Szilikonmentes
OEKO-TEX® minősítés

Vágás elleni 
védelem

Összetétel

HDPE fonal és kompozit szál kombinációja a vágásvédelem minden szintjéhez igazítva.

Olajállóság Grip

Grip & Proof 
technológia

A bevonat bizonyítottan megakadályozza
a bőr olajjal való érintkezését ezáltal

megelőzi a bőrgyulladás és irritáció kialakulását.

Kiváló tapadás olajos és piszkos alkatrészek kezelé-
se esetén is amely megakadályozza hogy a tárgyak 
leessenek ezáltal jobb termelékenységet biztosít.

Bevonat Karbantartás

Tartósság
Kiváló mártó technológia, amely a bevonatnak 

tökéletes tartási tulajdonságot ad.

A kesztyű teljesítménye 3 vagy 5 mosási ciklus 
után 60 ° C-on tartható fenn a költségoptimalizálás 

érdekében.

Kötés - szövés Nitril bevonat Mérő

Kényelem

**
Belülről puha és selymes szál

egy innovatív kötési
technológiának köszönhetően.

Bevonat, amely nem fedi le a
hátoldalon lévő illesztéket a 

jobb rugalmasság és kényelem 
érdekében.

Rugalmasság a 15 mérőnek 
köszönhetően.

Jelölés

A vágási szint könnyen azonosítható a kesztyű hátoldalán lévő jelölés által.

Bőrvédelem

OEKO-TEX® 100

Az OEKO-TEX® STANDARD 100 
egy nemzetközileg  

szabványosított teszt- és  
tanúsítási rendszer, amely  

garantálja az egészség védelmét.

Fonál bevonat

A kompozit szálak hatékony  
fonalbevonata, amely a  

teljesítményt és a bőr védelmét 
köti össze.

Szilikonmentes

Nem hagy nyomot.

mapa-pro.com mapa-pro.com

A TERMÉK FŐ ELŐNYEI

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

C SZINT
VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

D SZINT

IPARÁGAKHOZ, 
PÉLDÁUL

Gépjárműipar
Repülőgépipar
Fémfeldolgozás

Gépipar
Építőipar
Üvegipar


