
246 obojručné nitrilové rukavice
LIST S POPISOM PRODUKTU

Popis produktu
Vynikajúce nitrilové rukavice ponúkajúce neporovnateľnú 
pevnosť a úchop. Tieto vlastnosti sú ideálne na použitie 
pre mechanikov, technikov, poľnohospodárov a všeobecné 
použitie. Perfektný úchop za všetkých podmienok.

GrippazTM 246 používajú špeciálne upravenú nitrilovú 
zmes, ktorá zabezpečuje výbornú odolnosť voči  
benzínu, oleju, rozpúšťadlám farieb, hydraulickému  
oleju, prevodovkovej kvapaline, bielidlu, motorovému 
oleju, vazelíne, hydroxidu sodnému, čistiacim  
prostriedkom a riedidlám.

  protišmyková úprava zvnútra aj zvonka  
 pre lepšie uchopenie
  povrch “rybie šupiny” pre suchý aj mokrý úchop
  odolnosť voči chemikáliám
  pohodlné navliekanie
  špeciálne navrhnutá nitrilová zmes  

 pre komfortné naťahovanie
  maximálna obratnosť podľa EN420 úroveň 5
  100% nitril - bez nebezpečenstva alergií na latex

Označenie produktu NFS 24-6
Popis GrippazTM veľmi pevné obojručné bezpúdrové s protišmykovou úpravou 
Dĺžka 24 cm
Veľkosti S-XXXL
Hrúbka 0,15 mm, 6 mil (0,26 mm, 10 mil v mieste úchopu)
Manžeta áno
Balenie 50 ks v balení (25 párov)
Schválenia CE certifikované SATRA (orgán č. 0321)
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#1 Úchop
V testoch úchopu vykonaných firmou SATRA, popredným testovacím laboratóriom 
Spojeného kráľovstva pre PPE produkty, rukavice GrippazTM prekonali všetkých 
konkurentov, aj vedúce značky na trhu v uchopení.

Testy sa robili voči motorovému oleju a čistiacemu prostriedku/vode.

TABUĽKA 1 SUBJEKTÍVNE SKÓRE
TEST ÚCHOPU MEDZI PRSTY

TABUĽKA 2 SUBJEKTÍVNE SKÓRE
TEST ÚCHOPU V DLANI

#1 #1#1 #1
MOTOROVÝ OLEJ* MOTOROVÝ OLEJ* ČISTIACI  

PROSTRIEDOK/VODA
ČISTIACI  

PROSTRIEDOK/VODA

*10W40 motorový olej *10W40 motorový olej

MEDZI  
PRSTY

MEDZI  
PRSTYDLAŇ DLAŇ

Podmienky  
testu

10W/40  
motorový olej

Zaťaženie (kgf) 1,0

Grippaz 21

Oranžové nitrilové  
s diamantovou štruktúrou 13

Čierne nitrilové 6mil  
s textúrou 14

Zelené nitrilové 5 mil 
známa značka 3

Podmienky  
testu

Čistiace prostriedky/
voda

Zaťaženie (kgf) 1,0

Grippaz 23

Domáce žlté rukavice 13

Podmienky  
testu

10W/40  
motorový olej

Zaťaženie (kgf) 6,5

Grippaz 5

Oranžové nitrilové  
s diamantovou štruktúrou 0

Čierne nitrilové 6mil  
s textúrou 0

Zelené nitrilové 5 mil 
známa značka 0

Podmienky  
testu

Čistiace prostriedky/
voda

Zaťaženie (kgf) 6,5

Grippaz 5

Domáce žlté rukavice 0

Čím je číslo vyššie, tým je úchyt lepší a tiež istota úchytu. 
Čím je číslo nižšie, tým je úchyt a istota úchytu nižšia. 
Číslo 0 ukazuje, že nebolo možné vykonať požadované činnosti pre test.

Test vykonala SATRA Technologické centrum UK CE0321


