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ΓΑΝΤΙΑ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  ΥΨΗΛΗΣ  ΑΝΤΟΧΗΣ

ΕΙΔΟΣ

Tα γάντια νιτριλίου BLACK MAMBA κατασκευάστηκαν λόγω της επαναλαμβανόμενης 
ζήτησης που υπήρχε από τους τεχνικούς όλων των κλάδων για τη δημιουργία γαντιών 
υψηλής αντοχής που θα ανταποκρίνονταν στις πάσης φύσεως απαιτήσεις της δουλειά 
τους. 
Δεν θα χρειάζεται πλέον ν' αλλάξετε τα γάντια σας πολλές φορές επειδή σκίστηκαν. 

Πάχος γαντιού: 0,15 mm (6.0 mils).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: 
Κατοχυρωμένο, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πολυμερές σώμα "NITREX®” (νιτρίλιο).

ΟΦΕΛΟΣ: Πάρα πολύ μεγάλη αντοχή και αντίσταση στα σκισίματα.

ΟΦΕΛΟΣ: Η μοναδική αυτή επεξεργασία διευκολύνει την εφαρμογή και την άνεση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: Δίφυλλη δύναμη τήξης. 

ΓΑΝΤΙΑ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  ΥΨΗΛΗΣ  ΑΝΤΟΧΗΣ  "BLACK MAMBA"

ΟΦΕΛΟΣ: Έχει 3 φορές πιο μεγάλη προστασία από ότι το λάτεξ ή το βινίλιο.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: Προστασία από τα χημικά. 

ΟΦΕΛΟΣ: Τα γάντια νιτριλίου "BLACK MAMBA" εφαρμόζουν τέλεια πάνω στο χέρι για να 
έχεται απόλυτη σταθερότητα και ακρίβεια όταν τη χρειάζεστε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: Προσφέρει σταθερή επαφή και δεν γλιστρά το χέρι.

Ο παραπάνω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως οδηγός. Σκοπός του είναι να κατευθύνει και να ενημερώσει τους επαγγελματίες ώστε να δουλεύουν σ' ένα 
ασφαλές περιβάλλον. Οι παραπάνω προτάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο ως συμβουλές εφόσον δεν γνωρίζουμε ή ελέγχουμε το περιβάλλον στο οποίο δουλεύει ο 
κάθε επαγγελματίας και τα χημικά που μπορεί να χρησιμοποιεί ή να υπάρχουν στο χώρο. Ο αγοραστής είναι αυτός που θα καθορίσει σε κάθε περίπτωση την καταλληλότητα 
του προϊόντος ανάλογα με το χώρο εργασίας του. Τα στοιχεία που παραθέτονται στον παραπάνω πίνακα μπορεί να αλλάξουν καθώς αποκτούμε καινούρια γνώση συνέχεια 
από τη συνεχή δοκιμή των γαντιών σε διαφορετικές περιπτώσεις. Τα στοιχεία που παραθέτονται στον παραπάνω πίνακα αποτελούν ευρήματα σύμφωνα με εργαστηριακές 
μελέτες και δοκιμές που έχουν γίνει στο υλικό από το οποίο έχει φτιαχτεί το γάντι και όχι απαραίτητα στο ίδιο το γάντι. Ο οποιοσδήποτε επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτό το γάντι 
θα πρέπει να καθορίσει ο ίδιος αν είναι κατάλληλο για τη δουλειά που το θέλει και σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. 

Ούτε αυτός ο πίνακας ούτε οποιαδήποτε άλλη δήλωση εδώ ή εκ μέρους της BlackMambaGloves.com ή κάποιου από τους διανομείς της θα πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση 
του προϊόντος ή ότι οποιοδήποτε προϊόν της BlackMambaGloves.com είναι κατάλληλο για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η Black Mamba Gloves δε φέρει ευθύνη για την 
καταλληλότητα ή αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος που έχει επιλεγεί από τον τελικό χρήστη για κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΩΔΙΚΟΣ

RAM50010

ΤΙΜΗ € 

RAM50012

Γάντια νιτριλίου    BLACK MAMBA, κουτί 100 τεμ."L"

Γάντια νιτριλίου "XL" BLACK MAMBA, κουτί 100 τεμ.

U.S.A

BLM05004 Γάντια νιτριλίου   "M" BLACK MAMBA, κουτί 100 τεμ.
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