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3X44 EN 388 :2016 

Abrasion resistance:                      3 

Cut resistance:                      Level E 
Tear Strength resistance:            4 

Puncture resistance:                      4 

Maintenance and usage of safety gloves: 

Glove maintenance is recommended to 

extend the life of the gloves. Hand wash 

and hang dry. Machine washed or dry 

cleaned is not recommended. 

Warning: Gloves must not be used if there 

is a risk of them being caught by moving 

machine parts. Always use correct glove 

size and examine gloves condition before 

every use. Never use worn, hardened or in 

any other way damaged gloves. 

 

 

   
 
 
 
   
 
     

   
 
 
  

  
  

 

   

   
    
   
   

 

 
  
 
   
 

   
  
 

  
 
  
 

Features and Markings:

iron work.

fitting, heavy equipment operation and 
conditions, especially construction, pipe 
while enhancing the grip in oily and wet 
against cuts, abrasion and impact injuries 
Use: Gloves are designed to protect 

Seven sizes. XS-3XL

protected by TPR vented impact pads. 
Skid-X® and the back of the hand is 
Palm and finger surfaces are made of

fibers and thermoplastic rubber (TPR). 
are made from synthetic fabric, mineral 
Description: High quality Cestus gloves 

Vlastnosti a značení:

zařízení a železářských pracích.

při montáži potrubí, obsluze těžkých 

mokrých podmínkách, zejména na stavbách, 

a zároveň zlepšovaly úchop v mastných a 

chránily před pořezáním, odřením a nárazy 
Použití: Rukavice jsou navrženy tak, aby 

Velikost: Sedm velikostí XS - 3XL

nárazovými chrániči z TPR. 

a hřbet ruky je chráněn ventilačními 

dlaně a prstů je vyroben z materiálu SkidX® 

vláken a termoplasticképryže (TPR). Povrch 

vyrobeny ze syntetické tkaniny, minerálních 

Popis: Vysoce kvalitní rukavice Cestus jsou 

ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice.

použitím. Nikdy nepoužívejte opotřebované, 

a zkontrolujte stav rukavic před každým 

stroje. Vždy používejte správnou velikost rukavic 

hrozí jejich zachycení pohybujícími se částmi 

 Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud 

pračce nebo suché čištění se nedoporučuje.

se ruční praní a následné vysušení. Praní v 

doporučuje jejich pravidelná údržba. Doporučuje 

Pro prodloužení zivostnosti rukavic se 
Údržba a používání ochranných rukavic:

Odolnost proti propíchnutí:            4
Odolnost proti dalšímu trhání:      4
Odolnost proti řezu:               Level E

Odolnost proti oděru:                        3
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