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RĘKAWICE WINTER FOAM
 ◾ Podwójna lateksowa powłoka;  

I - gładka - wodoodporna,  
II - piankowa -  zapewnia pewny chwyt, 

 ◾ Zastosowana technologia touch screen pozwala na obsługę 
smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic.

Rękawice ocieplane Winter Foam posiadają wszystkie cechy, które 
są potrzebne podczas pracy w mokrych, zimnych warunkach.

Ciepło w  czasie pracy zapewnia wyściółka z  akrylu wewnątrz 
rękawic. Izoluje ona naturalne ciepło dłoni, co gwarantuje komfort 
w zimnym środowisku. NORMA EN511

Oznakowanie X20.
Odporność na zimno stykowe: poziom 2
Odporność na zimno stykowe - odporność na straty ciepła podczas 
kontaktu z  zimnym przedmiotem (wyrażana za pomocą oporu 
cieplnego, w m2K/W). Poziom jakości od 0 do 4.

Poziom Opór cieplny R 
[m2K/W]

Poziom 1 0,025 ≤ R < 0,050
Poziom 2 0,050 ≤ R < 0,100
Poziom 3 0,100 ≤ R < 0,150
Poziom 4 0,150 ≤ R
Poziom 4 0,150 ≤ R

Wodoodporność rękawic zapewnia powleczenie z  gładkiego lateksu. 
Powleczenie obejmuje całą rękawice i kończy się przy mankiecie. Gładki, 
nieprzemakalny lateks doskonale sprawdza się podczas pracy w mokrych 
warunkach.

Rękawice posiadają drugą warstwę powleczenia. Wykonana została 
z  piankowego lateksu w  nieco ciemniejszym kolorze. Piankowy lateks 
ma chropowatą strukturę, dzięki czemu gwarantuje bardzo dobry chwyt 
i  ogranicza do minimum ślizganie się manipulowanych przedmiotów. 
Dlatego rękawice tym bardziej doskonale sprawdzą się w  wilgotnych 
warunkach pracy, gdzie poślizg jest bardziej możliwy.

Chropowate powleczenie obejmuje całą stronę chwytną i końce palców. 
Jego dodatkową zaletą jest podwyższona odporność na ścieranie się 
rękawic.

Rękawice ocieplane wykonane zostały z  dzianiny poliestrowej. Jest ona 
bardzo elastyczna i świetnie dopasowuje się do dłoni. Jest także, wyjątkowo 
odporna na rozdzieranie oraz na deformację - rękawice utrzymują swoją 
formę i nie naciągają się. 

Mankiet zakończony ściągaczem jest bez powleczenia - pozwala mu to 
zachować maksymalną elastyczność. Dzięki temu rękawice nie zsuwają 
się z dłoni podczas pracy.

Wodoodporne rękawice ocieplane to produkt II kategorii ochronnej. 
Spełniają szereg norm bezpieczeństwa, co jest potwierdzone certyfikatem. 
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