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SKF TMBA G11 - Γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα
Τα γάντια TMBA G11 της SKF είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για εργασίες με ρουλεμάν σε υψηλή θερμοκρασία.
SKF TMBA G11H - Γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα και τα λάδια
Τα γάντια TMBA G11H της SKF είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και τα λάδια και 
είναι ειδικά σχεδιασμένα για εργασίες με ρουλεμάν σε υψηλή θερμοκρασία και 
γρασαρισμένα ρουλεμάν. Αποτελούνται από πολλαπλές στρώσεις διαφορετικών 
υλικών ώστε να συνδυάζουν πολλές και σημαντικές ιδιότητες.
TMBA G11R - Γάντια πολλών χρήσεων ανθεκτικά στο γράσο
Τα γάντια TMBA G11R της SKF είναι ανθεκτικά στο γράσο, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πολλές φορές και είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προστατεύουν 
το δέρμα σε εργασίες με γράσα ρουλεμάν SKF. Τα γάντια είναι κατασκευασμένα 
από ειδικό υλικό και συνδυάζουν πολλές ιδιότητες.
TMBA G11W - Τυπικό γάντι εργασίας
Τα γάντια εργασίας TMBA G11W της SKF είναι ειδικά σχεδιασμένα για γενικές 
εργασίες βιομηχανικής συντήρησης. Το τμήμα της παλάμης των γαντιών είναι 
επενδυμένο με άφλεκτες κουκίδες για άριστο κράτημα.

SKF TMBA 
Αντέχουν σε θερμοκρασία έως και 
Δεν κόβονται
Αντοχή σε λάδια και γράσα
Αντοχή στην τριβή, την κοπή, το 
σκίσιμο και τη διάτρηση
Αντοχή στο σκίσιμο
Κατάλληλα για βύθιση σε υγρά με 
θερμοκρασία έως και 120 °C (π.χ. 
βύθιση σε καυτό λάδι)
Ευελιξία και άνεση
Μεγάλη ευελιξία και άνεση
Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει
Αντοχή σε γράσα
Πλένονται
Δεν αφήνουν χνούδι
Υποαλλεργικά 
Κατάλληλα για πολλά μεγέθη
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2 Τεχνικά στοιχεία

Επίπεδο απόδοσης
Μηχανική προστασία 
σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 388

Επίπεδο* Επίπεδο* Επίπεδο 
επιφάνειας 
κουκίδων *

Επίπεδο 
επιφάνειας 
κουκίδων *

Αντοχή στην τριβή
Αντοχή σε κόψιμο λεπίδας
Αντοχή στο σκίσιμο
Αντοχή στη διάτρηση
Επίπεδο απόδοσης
Θερμική προστασία 
σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 407

Επίπεδο* Επίπεδο*

Συμπεριφορά καύσης
Θερμότητα επαφής
Επαγωγική θερμότητα
Θερμότητα ακτινοβολίας
Σταγονίδια λιωμένου 
μετάλλου
Μεγάλες σταγόνες 
λιωμένου μετάλλου 
* Τα επίπεδα κυμαίνονται από το 1 (κατώτατο) έως το 4 (ανώτατο), για την κοπή 

από λεπίδα 1 - 5, X = δεν έγινε έλεγχος. Οι έλεγχοι τύπου ΕΚ διεξήχθησαν από 
την SGS Yarsley, I.C.S. Limited, SGS House, 217-221 London Road, Camberly, 
Surrey, GU15 3EY (αρ. κοινοποιημένου φορέα: 0120).

**Η συμπεριφορά καύσης επηρεάζεται σημαντικά όταν τα γάντια έχουν λερωθεί με 
   λάδια ή/και γράσα. Αποφύγετε την επαφή με γυμνή φλόγα όταν τα γάντια έχουν 
   λερωθεί με λάδια ή/και γράσα. 

Απόδοση
Αντοχή σε 
γράσα

τα γάντια δεν 
παρουσιάζουν φθορές 
ύστερα από έκθεση 
24 ωρών σε γράσα 
τριβέων SKF 

Υλικό εξωτερικής 
επένδυσης

Πολυουραιθάνιο

Εσωτερικό γάντι Νιτρίλιο Νιτρίλιο
Εσωτερική 
επένδυση

Βαμβάκι Βαμβάκι Βαμβάκι

Μέγεθος
Κατηγορία ΜΑΠ ελάχιστος κίνδυνος
Μέγιστη 
θερμοκρασία



TMBA G11H: Απόδοση σε υγρά
• Τα γάντια μπορούν να βυθιστούν σε καυτό υγρό, μέγιστη θερμοκρασία υγρού 
 120°C.
• Αποφύγετε την επαφή του καυτού υγρού στο δέρμα, κάτω από τα γάντια.
• Μην χρησιμοποιείτε τρύπια γάντια σε εργασίες με υγρά και καυτούς ατμούς.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τα γάντια σε καυτά υγρά, να ελέγχετε τη στεγανότητα 
 βυθίζοντάς τα για παράδειγμα σε νερό θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι στεγνά πριν χρησιμοποιηθούν σε καυτά υγρά.

Σημείωση: Η αντοχή στη θερμότητα είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και του 
χρόνου. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη σε διάρκεια είναι 
η αντοχή του γαντιού στη θερμότητα. 

Πληροί τις βασικές προδιαγραφές της Οδηγίας περί Μέσων 
Ατομικής Προστασίας 89/686, δεν προκαλεί ερεθισμούς, είναι 
εργονομικό και επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. 

Πληροί τις βασικές προδιαγραφές της Οδηγίας περί Μέσων 
Ατομικής Προστασίας 89/686, δεν προκαλεί ερεθισμούς και είναι 
εργονομικό. 

3 Οδηγίες Φύλαξης
Τα γάντια μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και δέκα χρόνια από την ημερομηνία 
κατασκευής, αν φυλαχτούν σωστά. Τα γάντια δεν πρέπει να φυλάσσονται σε σημείο 
που εκτίθεται άμεσα στο φως του ήλιου για να διατηρούν στον βέλτιστο βαθμό τις 
ιδιότητές τους.

Οδηγίες Φύλαξης
Συστήνεται να μην τα 
πλένετε
Αφαιρέστε το γράσο

Σκουπίστε τα

Ξεπλύνετε με νερό

Τοποθετήστε τα 
κάθετα και αφήστε τα 
να στεγνώσουν
Σκουπίστε το γράσο

Πλύνετε στο 
πλυντήριο
Αφήστε τα να 
στεγνώσουν

Προειδοποίηση: 
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Σύμφωνα με την πολιτική της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας διατηρούμε το δικαίωμα  
να αλλάξουμε οποιοδήποτε μέρος των παραπάνω χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση.
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