
KÉMIAI VÉDELEM
VÁGÁSVÉDELEM
OLAJOS KÖRNYEZET

ULTRANITRIL 410
A savak elleni fokozott védelemre és  
a kockázatok csökkentésére tervezték



mapa-pro.com

Ideális kesztyű olyan műveletekhez, ahol vágás- és kémiai védelemre van szükség, 
savakkal SZEMBENI JOBB DEGRADÁCIÓS TELJESÍTMÉNNYEL és optimális tapadással.

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA

MAPA SOLUTION
ULTRANITRIL 410

Kényelem
A varrás nélküli textil bélés szoros és fokozott 
kényelmet biztosít viselőjének

A különleges kialakítás megfelelő  
rugalmasságot biztosít a könnyű mozgás 
érdekében, és megakadályozza a kéz kifáradását

Tartósság
Kiváló tartósság és hosszan tartó használat
Magas kopásállóságának köszönhetően 
hosszabb kopási idő
Jó mechanikai ellenállás

Tapadás
Jó tapintási érzékenység 
A texturált második réteggel ellátott kettős 
bevonat technológia optimális tapadást 
biztosít nedves vagy olajos környezetben

BEVEZETÉS

Kémiai sérülések (égés, horzsolás, irritáció) különböző alkalmazások esetén fordulhatnak elő maró hatású 
vegyszerek, különösen savak kezelésekor, amelyek károsíthatják a kesztyűt és ennek következtében a 
felhasználók kezét.
A munkavállalók védelmének legfontosabb szempontja a kémiai veszélyeknek való kitettség ellenőrzése, és 
annak biztosítása, hogy megfelelő védőkesztyűvel rendelkezzenek a kéz és az alkar megfelelő védelméhez.

VIZSGÁLATI MÓDSZER:  
A kesztyűnket és egy szabványos nitril kesztyűt a 
degradációs vizsgálatra vonatkozó EN ISO 374-
4:2019 szabvány szerint vizsgáltuk és osztályoztuk, 
megmértük a 96%-os kénsavval való folyamatos 

érintkezést követően az átszúrásállóságot. Egy órás 
expozíció után a degradációt a degradációs index-szel  
fejeztük ki: minél magasabb az index, annál alacsonyabb 
mértékű a degradáció.

TUDTA?
Mit jelent a erodálódás vegyi kesztyűk esetén?
A erodálási teszt a legutóbb bevezetett kötelező 
követelmény, az EN ISO 374-1:2016 szabvány szerint 
minden vegyi kesztyűre vonatkozóan. A erodálódás 
a kesztyű fizikai tulajdonságainak megváltozását 
jelenti vegyi anyagokkal való érintkezést követően. 
A megfigyelt változások közé tartozik a duzzanat, 
keményedés, repedések és egyéb eltérések a 

megjelenésben. Ez egy további fontos elem, amelyet 
figyelembe kell venni a kesztyűk vegyi anyagokkal 
szembeni ellenállóképességének értékelésekor, 
mivel lehetővé teszi a vegyi anyagokkal érintkező 
anyagok viselkedésének meghatározását. Ha a 
MAPA ULTRANITRIL 410-t választja, gondoskodjon 
arról hogy a kesztyű hosszabb ideig jobb állapotban 
maradjon!

FEJLETTEBB KÉMIAI VÉDELEM INTEGRITÁS

OLAJOS ALKATRÉSZEK MEGMUNKÁLÁSA SZELEP VIZSGÁLATA

Hosszú és  
összehajtható 

mandzsetta  
védi az alkart 

Kémiai védelem
Csúcsteljesítmény  

savakhoz.

Vágásvédelem
A nagy teljesítményű kompozit 
szálakból készült textil erősítés 

biztosítja az ISO C osztályú 
vágásvédelmet.

+
PVC és nitril anyagok speciális összetételével,  

amely ellenáll az agresszív vegyszereknek,

és JOBB ÁTTÖRÉS ELLENI VÉDELEM SAVAKKAL SZEMBEN.

A MAPA PROFESSIONAL bemutatja legújabb technológiáját

A jól látható bélés   
figyelmezteti viselőjét, 

ha a kesztyű vegyi 
védőrétege megsérül

100% NITRIL KESZTYŰ

96%-os KÉNSAVVAL való 
1 ÓRÁS érintkezés után

Kesztyűminta  
a vizsgálat előtt

Lebomlási index   
(vizsgálat az EN ISO 374-4:2019 

szabvány szerint)

ULTRANITRIL 410

Korlátozott erodálódás

Magasabb erodálódás
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mapa-pro.com

Az új ULTRANITRIL 410 kombinálja a közepes vágásvédelmet és a savakkal 
szembeni fokozott kémiai ellenállást

A különféle környezetek különféle kockázatokat jelentenek.  
A Mapa Professional a védőkesztyűk teljes választékát kínálja.  

Látogasson el honlapunkra: mapa-pro.com

TERMÉKJELLEMZŐK

Termék neve

ULTRANITRIL 410

Specifikus 
technológia

Vágásvédelmi 
szint

VÁGÁSVÉDELEM

ISO 13997
14N (1430g)    

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

C SZINT

Szabványok

EN 388

4X31C

EN 407

X1XXXX KLMNPT

EN 374-1 / TÍPUS A

PPE  
kategória 3

Szín Fekete 

Belső kivitel Jól látható, sárga kompozit szálakból készült, varrás nélküli, kötött textil erősítés 

Külső kivitel Megerősített markolat

Hossz 35 cm

Tenyérvas-
tagság 1,70 mm

Elérhető  
méretek 7 8 9 10 11

Csomagolás
12 pár 1 csomagba 

48 pár dobozonként

Iparágak Vegyipar / Autóipar / Gépipar


