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A KESZTYŰ MÉRETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Az ábra használata:
1. Helyezze a jobb tenyerét összezárt ujjakkal az ábrára. A mutatóujja pontosan egy vonalban
legyen a kék szaggatott vonallal.
2. Olvassa le a méretet a kisujja
melletti függőleges vonalnak
megfelelően.
(Például a képen látható kéz mérete
11-es)
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Méret
„a méret megállapításához a
kézfej szélességét vizsgálja”
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IPC LATEX09

IPC NITRIL10

Cérnakesztyű latex bevonattal. Ideális egyensúly a kényelem, védelem és kézügyesség között.
EU szabvány: EN420, EN388:3111

Latexmentes kaucsuk bevonat. Erősebb a latex és vinil
kesztyűknél, de egy kicsit rugalmatlanabb. Nagyobb
mechanikai igénybevételt is bír, tartós. Ellenáll az olajoknak, zsíroknak, klórozott vegyületeknek. Jól tapad és
szúrásállósága is kíváló.
EU szabvány: EN420, EN388:3111

Méret: 9-10
Fehasználási terület: Autóipar, összeszerelés.
Építés-bontás, üveggyártás, fémszerkezetek szerelése.
Kiváló nedves és száraz fogásbiztonság. Kiváló mechanikai
védelem.
Varrásmentes kötéstechnika miatt kényelmes viselet.
Hosszú élettartamú.
TECHNOLOGY

GRIP Technológiával készült

Méret: 10
Fehasználási terület: Gépszerelés, olajos munkák,
autóipar, gépipar, mérsékelt vegyszerállóság.
GRIP
TECHNOLOGY

GRIP Technológiával készült

IPC SOFT09

IPC PROTECT10

Poliészter habosított nitril tenyérrel.
EU szabvány: EN420, EN388:3111

Vágásbiztos kesztyű. 5-ös védelmi fokozat, vágásbiztos tenyérrel.
8:3111
EU szabvány: EN420, EN388:3111

Méret: 10

Méret: 9-10
Fehasználási terület: Autóipar, elektronikai ipar, általános
ipari felhasználás, logisztika, raktározás. Fehér áruk (háztartási gépek, fajansz áruk rakodása, szállítása).
GRIP
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GRIP Technológiával készült

Fehasználási terület: Szerelés, autóipar, üvegipar,
fémfeldolgozás, fémhulladék kezelés, élelmiszer ipar.
GRIP
TECHNOLOGY

GRIP Technológiával készült

IPC ELASTIC

IPC MASTER

Nylon spandex kesztyű PU nitril mikrohabos tenyérrel.
Oldószer mentes, vízbázisú technológiával készült kesztyű.
Az eljárás célja, hogy kizárja a bőrirritáció kockázatát az
emberi bőrrel érintkezve. Az ilyen tipusú mártott védőkesztyűk nem váltanak ki alleriás reakciókat.
EU szabvány: EN420, EN388:3111
88:3111

Poliészter kesztyű, habosított nitril bevonatta, olajálló.
EU szabvány: EN420, EN388:3111

Méret: 9-10
Fehasználási terület: Kis tárgyak, pótalkatrészek,
szerszámok, precízios munkák. Jól szellőző bevonattal.
GRIP Technológiával készült
ü lt

Méret: 9-10
Fehasználási terület: Autószerelés, repülőgép
szerelés, vegyipar, általános gépszerelés, petrolkémia,
közművek.
GRIP Technológiával készült
üllt
ü

IPC1608SS

IPC1710CB

Puha színsertésbőr sofőrkesztyű. Artéria- és körömvédő.
Tartós, puha, piros pamut kézhát. Piros csíkos, tépőzárral
állítható rugalmas csuklórész. Finom munkákra is használható komfortos védőkesztyű
EU szabvány: EN420, EN388:3111

Sötétbarna, kétrétegű, “konzerv” pamutdzsörzé kesztyű Gumírozott mandzsetta, puha, meleg bélés.
EU: EN420, 1.cat.

Méret: 8-10
Fehasználási terület: gépkocsivezetés, szállítás, rakodás,
gépkezelés. Könnyű puha sertésbőr.

Méret: 10
Fehasználási terület: általános célú rakodás, raktározás, kültéri munkák.

IPC1007MFH

IPC608M

Kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliamid szál. Tenyéren fehér poliuretánnal mártott, fehér
precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző
kézháttal.
4131
EU szabvány: EN420, EN388: 4

Pamutra ökölcsontig mártott sárga nitril. Szellőző hátrész, gumírozott mandzsetta. Univerzális használatra
szánt.
EU szabvány: EN420 EN388: 4111

Méret: 7-10

Méret: 8-10

Fehasználási terület: kézügyességet igénylő faladatoknál, élelmiszeripa, elektronikai szerelés stb. Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. A terméken nem
hagy lenyomatot, szöszmentes.

Fehasználási terület: Erősebb a latex és vinil kesztyűknél, de egy kicsit rugalmatlanabb. Nagyobb mechanikai
igénybevételt is bír. Tartós. Ellenáll az olajoknak, zsíroknak, klórozott vegyületeknek. Jól tapad és szúrásállósága is kíváló. A ﬁnomabb mártás lehetővé teszi a
ﬁnomabb munkákat.

IPC1110MS

IPC1507MFK

Pamutra ökölcsontig mártott sárga latex. Gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát. Csúszásmentes érdesítés.
EU szabvány: EN420, EN388: 2121

Kötött, rugalmas szerelőkesztyű, szellőző kézháttal.
Anyag poliészter, nagy szakítószilárdságu PU tenyérmártott, kötött, rugalmas szerelő kesztyű.
EU szabvány: EN420, EN388: 4131

Méret: 10
Fehasználási terület: A kesztyű szintetikus latexbe mártott. Érdesített bevonattal a fogásbiztonság érdekében.
Nehezebb munkákhoz ajánlott tartós, megfelelő védelmet
nyújt.

Méret: 7-10
Fehasználási terület: A nagy szakítószilárdsága miatt
tartós. Ajánlott szereléshez, általános ipari munkákhoz,
karbanntartóknak, nyílászárok szereléséhet. Kézügyességet igénylő feladatokra.

IPC207C

IPC309CPK2

Duplaszálas cérnakesztyű. Gumírozott mandzsetta.
13-es sűrűségű kötéssel készült. Súly: 40 g
EU szabvány: EN420, 1.kat.

Kötött poliészter/pamut cérna. Csúszás elleni pöttyök mind
a két oldalon. Két oldalon használható, hosszabb élettartam.
Gumírozott mandzsetta. Kék vagy piros pöttyös kivitel.
EU szabvány: EN420, EN388: XX2X

Méret: 7,9
Fehasználási terület: könnyű munkákhoz, raktározás,
szállítás, csak minimális védelmet nyújt.

Méret: 7, 9
Fehasználási terület: könnyű munkákhoz, rakodás,
szerelés, a kesztyű jól illik a kézre, jó fogást biztosít,
csúszásgátló tulajdonságokkal.

IPC409CPK1

IPC807C

Négy szálas, 10-es kötésű poliészter/pamut kesztyű.
Tenyéren csúszás elleni pöttyözés. Gumírozott mandzsetta.
Kék pöttyös, férﬁ.
EU szabvány: EN420, 1. kat.

Erős, triplaszálas kötött cérna kesztyű. Gumírozott
mandzsetta. 10-es kötésű. Súly: 46 g.
kat.
EU szabvány: EN420, 1.kat.

Méret: 9
Fehasználási terület: könnyű munkákhoz, rakodás,
szerelés, a kesztyű jól illik a kézre, jó fogást biztosít,
csúszásgátló tulajdonságokkal.

Méret: 7,9
Fehasználási terület: könnyű munkákhoz, raktározás,
szállítás, csak minimális védelmet nyújt.
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GRIP
TECHNOLOGY

• 30-60%-al kisebb erő kell az olajos, csúszós tárgyak fogásához.
• Ergonómikus kézhezálló kialakítás növeli a hatékonyságot.
• Tartósabb mint a hagyományos bőrkesztyű.
• Kesztyűink megfelelnek az EN420, EN388:3111 szabványnak.

i.
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A „MECHANIKAI VESZÉLYEK” piktogramhoz 4-jegyű kód társul:
a. Kopásállóság: a mintakesztyű kopási teszt ciklusának számán alapul.
b. Vágás ellenállás: a mintakesztyű állandó sebesség melletti átvágásához szükséges teszt
cikluson alapul.
c. Szakítás ellenállás: a mintakesztyű széttépéséhez szükséges erőn alapul.
d. Lyukasztás ellenállás: a minta átlyukasztásához szükséges erőn alapul.
Például az EN388:0020 jelentése: kopásállóság (ciklusok) kisebb mimt 100, vágás ellenállás
(faktor) kisebb mint 1.2, a szakítás ellenállás (newton) 25, és a lyukasztási ellenállása (newton) kisebb mint 20.
Minden esetben a 0 jelöli a legalacsonyabb teljesítményszintet, az alábbiak szerint:
Teljesítményszint besorolás
Teszt

0

1

2

3

4

a. Kopásállóság (ciklusok)

< 100

100

500

2000

8000

b. Vágás ellenállás (faktor)

< 1,2

1,2

2,5

5,0

10,0

c. Szakítás ellenállás (newton)

< 10

10

25

50

75

d. Lyukasztás ellenállás (newton)

< 20

20

60

100

150

KESZTYŰ SZÓTÁR
A kesztyűk megnevezésében a számok és betűk jelentései. (Pl: IPC 207C)
IPC: Iparos Centrum
2: második legtöbbet
eladott
3: harmadik legtöbbet
eladott stb..
07: méret jelölés

C: cérna kesztyű
CPK2: cérna, pöttyös
kék 2 oldalon pettyes
CPP2: cérna, pöttyös
piros, 2 oldalon
pettyes

Latex: Eredetileg növények kaucsukot tartalmazó tejszerű nedvét jelenti. A kaucsuk a gumi legfontosabb
alapanyaga rugalmassága miatt. A természetes latex
mintájára a vegyipar ma már előállít szintetikus (másnéven mű ) latexet is. A kesztyűk ebből készülnek.
Nitril: Ez egy hajlékony és elasztikus szintetikus
anyag. Emellett surlódás és szúrásállósága is kíváló.
Nem tartalmaz bőrt irritáló anyagokat , ezért a felhasználók körében kedvelt. Különösen hosszantartó
viselés esetén.
Grip Technológia: Egy olyan fajta bevonat kezelés
a kesztyűkön ami minimalizálja a szükséges szórítóerőt ahhoz, hogy tartsunk, vagy felemeljünk egy

CPK1: cérna, pöttyös,
kék, egyoldalon pettyes
M: mártott
MFH: mártott, fehér
MS: mártott sárga
MFK: mártott fekete

SS: sertésbőr sofőrkesztyű
CB: cérna, bélelt

olajos, nedves anyagot , szerszámot . Csökkenti a kéz
és a kar fáradságát. Biztonságos és hatékony munkát
tesz lehetővé.
Poliuretán: A poliuretán rendkívül sokoldalú anyag.
Elsősorban rugalmassága hajlékonysága miatt
terjedt el a munkavédelmi kesztyűknél. Könnyebb
mint az alternatív anyagok. A poliuretán mint anyag
élettartama rendkívül hosszú, így az ilyen bevonatú
kesztyűk nagyon tartósak.
Poliészter: Kiváló szakítószilárdság, jó kopásállóság, nagy terhelhetőség jellemzi. Elsősorban nagy
igénybevételnek kitett területeken használatos. A
poliészter egy poliuretán fajta.
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