
Udobna zaščita 
za vsako situacijo

TEHNIČNI LISTI

VELJAVNI OD 03/2020



1 AERO® Pletenina

 AERO® Uvod in materiali

 AERO® Predmeti za podporo prodaje

2 AERO® Pletenina s pikami

3 AERO® Ojačana pletenina

4 AERO® PurtSkin

5 AERO® NipoFoam

6 AERO® NitroFoam

7 AERO® NitroSkin

8 AERO® NitroCom

9 AERO® NitroFlat

10 AERO® NitroSand

11 AERO® LexGrip

12 AERO® LexFoam

13 AERO® Exacomp

14 AERO® Exanit

15 AERO® Exalex

16 AERO® Kemijske

Vsebina



Udobne zaščitne rokavice 
AERO® za vsako situacijo

AERO - karakteristike zaščitnih rokavic
• udobne
• moderna varna rešitev za vaše roke
• široka ponudba (več kot 100 artiklov)

AERO - udobna in ekonomična rešitev
• analiza potreb kupca
• varnostne potrebe - VARNOST NAJPREJ!
• primerjava obstojnosti in cen = ekonomična rešitev
• stopnja udobja

AERO - funkcionalnost in kakovost se ustvarjata med procesom 
izdelave
• materiali za izdelavo rokavic
• tehnologija
• zaključna obdelava rokavic



Materiali AERO® za izdelavo 
pletene podloge

BOMBAŽ
� mehek, prožen, z vrhunsko vpojnostjo, udoben
� nizka odpornost proti obrabi, visoka stopnja popuščanja vlaken
• na voljo posebna površinska obdelava - jersey (česan bombaž) - toplotnoizolacijski učinek

POLIESTER / BOMBAŽ (bombaž s primesmi poliestra - polycotton)
• dobra stopnja vpojnosti, dobra odpornost proti obrabi

BAMBUS
� 100 % naraven, najboljša vpojnost in zračnost, odlična udobnost
� nizka odpornost proti oljem, zelo visoka stopnja popuščanja vlaken

POLIESTER
� odpornost proti krčenju, vrhunska odpornost proti obrabi
� nizka stopnja vpojnosti vlage

NAJLON
� vrhunska odpornost proti obrabi, nizka stopnja popuščanja vlaken, vrhunska udobnost (mehka površinska obdelava)
� nizka stopnja vpojnosti vlage

ELASTAN
• visoko elastičen, pogosto mešan z drugimi naravnimi in sintetičnimi prejami

HPPE (VISOKO ZMOGLJIV POLIETILEN)
• popolna odpornost proti obrabi in prerezu, vrhunska udobnost, neprerezljiv
• lastnosti se lahko poveča z dodajanjem steklenih ali jeklenih vlaken (pletenina Hi-Tech)

ARAMID
• vrhunska odpornost proti obrabi, prerezu in toploti

AKRIL
• vrhunska toplotna izolacija



Materiali AERO® 
za izdelavo prevleke 
in pik
NITRIL
� vrhunska mehanska odpornost, odpornost na olja, maziva in ogljikovodike, brez proteinov iz lateksa
 (ki včasih povzročajo alergijske reakcije), delna odpornost na kontaktno toploto
� nizka kemična odpornost na ketone, klorirane ogljikovodike, diklorometan in trikloretilen, pri običajnih pogojih 
 nepredušen, nizka protizdrsnost
• na voljo posebna površinska obdelava - penasti nitril ali mikroporozni nitril - večja udobnost, mehkost, zračnost, 
 boljša protizdrsnost pri mokroti

NARAVNI LATEKS
� prožen, elastičen, dobre protizdrsne lastnosti, dobra mehanska odpornost, odpornost proti šibkim kislinam, 
 alkoholom, čistilnim sredstvom
� nizka odpornost na olja, ogljikovodike in organska raztopila, vsebuje proteine - lahko povzroči alergijo
•  na voljo posebna površinska obdelava - penast lateks - večja udobnost, mehkost, zračnost, boljša protizdrsnost pri mokroti

POLIURETAN (PU)
� prožen, elastičen, čist, z vrhunsko zračnostjo in udobnostjo, dobra odpornost proti obrabi in oljem, ne otrdi pri 
 izpostavljanju nizkim temperaturam
� nizka kemična odpornost, zelo nizka odpornost proti vroči vodi

POLIURETAN NA VODNI OSNOVI (WBPU)
� udoben, zračen, mehek, vrhunska protizdrsnost v suhem in v mokroti, odpornost proti oljem, brez DMF, 
 brez silikonskega olja
� nizka kemična odpornost na ketone, klorirane ogljikovodike in trikloretilen

PVC
� vrhunska odpornost proti obrabi, visoka kemična odpornost na kisline in luge, dobra električna izolacija
� nizka stopnja odpornosti proti prerezu, prebodu in na toploto, nizka kemična odpornost na raztopila

NEOPREN
� prožen, mehek, brez lateksnih proteinov, vrhunska odpornost proti obrabi in delno tudi prerezu, odlična kemična 
 zaščita proti kislinam, alkoholom, maščobam, ketonom, raztopilom, oljem, mazivom, gorivom
� nizka protizdrsnost pri mokroti, nikakršna kemična odpornost proti raztopilom s kloriranimi ogljikovodiki



skupina rokavic
občutek ob 
rokovanju

zračnost na dlanskem delu
protizdrsnost 

v suhem / z olji

AERO® pletenina DA DA delno/NE

AERO® ojačana pletenina NE DA DA/DA

AERO® PurtSkin DA DA DA/delno

AERO® NipoFoam DA DA DA/DA

AERO® NitroFoam DA DA DA/DA

AERO® NitroSkin DA DA DA/DA

AERO® NitroCom DA DA DA/DA

AERO® NitroFlat delno NE DA/NE

AERO® NitroSand delno NE DA/DA

AERO® LexGrip NE NE DA/NE

AERO® LexFoam delno DA DA/NE

AERO® Exacomp, Exanit, 
Exalex

DA NE DA/delno

AERO® Chemical delno NE DA/delno

OSNOVNA PRIPOROČILA ZA IZBIRO GLEDE NA DELOVNO OKOLJE
IN SKUPINE ZAŠČITNIH ROKAVIC AERO® 
(za končni izbor se obrnite na pooblaščenega distributerja)



odpornost na kontaktno
toploto do 100 °C

odpornost na prodiran-
je oljna dlanskem delu

odpornost proti prerezu
odpornost na

nekatere kemikalije
antistatične lastnosti

izbrani modeli DA NE izbrani modeli DA NE izbrani modeli DA

DA delno DA NE NE

NE NE izbrani modeli DA NE izbrani modeli DA

DA delno NE NE NE

izbrani modeli DA delno izbrani modeli DA NE NE

izbrani modeli DA delno izbrani modeli DA NE NE

DA delno izbrani modeli DA NE NE

izbrani modeli DA DA NE NE NE

DA DA izbrani modeli DA izbrani modeli DA NE

DA NE NE NE NE

DA delno izbrani modeli DA NE NE

NE izbrani modeli DA NE delno DA NE

izbrani modeli DA DA NE DA NE



Revizija standarda EN 388

Za zaščitne rokavice proti mehanskim tveganjem, izdaja 2016
Evropski standard za zaščitne rokavice, EN 388, je bil revidiran 4. novembra 2016, zdaj pa ga ratifi cirajo posamezne države članice. Proizvajalci rokavic, ki svoje izdelke prodajajo v Evropi, 
imajo zdaj dve leti časa, da izpolnijo zahteve novega standarda EN 388 2016. Ne glede na za to določeno prehodno obdobje bodo številni vodilni proizvajalci takoj začeli uporabljati 
revidirano oznako standarda EN 388 na svojih rokavicah.

Novi načini testiranja in ocenjevanja
Standard EN 388, ki ustreza standardu ANSI / ISEA 105, je evropski standard, ki se uporablja za oceno mehanskih tveganj za zaščito rok. Rokavice, certifi cirane v skladu s standardom EN 
388, testirajo tretje osebe in jih ovrednotijo z vidika odpornosti proti prerezu, trganju in prebodu. Odpornost proti prerezu ima stopnje 1-5, vsi ostali faktorji fi zične odpornosti imajo stopnje 
1-4. Do sedaj se je v okviru standarda EN 388 za testiranje odpornosti proti prerezu uporabljalo samo test »Coup Test«. Novi standard EN 388 2016 za merjenje odpornosti proti prerezu in 
za doseganje natančnejših rezultatov uporablja tako »Test Coup« kot tudi »preskusno metodo TDM-100«. Posodobljeni standard vključuje tudi nov test za zaščito pred udarci.

Dva načina testiranja odpornosti proti prerezu
Kot že omenjeno, je najpomembnejša sprememba standarda EN 388 2016 formalna vključitev testa prereza ISO 13997. Preskusna metoda v skladu s standardom ISO 13997, znana tudi 
kot »preskusna metoda TDM-100«, je enaka preskusni metodi ASTM F2992-15, ki se uporablja v okviru standarda ANSI 105. Po obeh standardih bo odslej za testiranje uporabljen stroj 
TDM z drsnim rezilom in utežmi. Po dolgih letih uporabe različnih preskusnih metod je bilo ugotovljeno, da rezila, uporabljena pri testu »Coup Test«, pri testiranju preje z visoko vsebnostjo 
steklenih in jeklenih vlaken hitro otopijo. Zaradi tega so bili rezultati zaščite pred prerezom nezanesljivi, tako da je vključitev »preskusne metode TDM-100« v nov standard EN 388 2016 
dobila močno podporo.

Opis načina testiranja ISO 13997 (preskusna metoda TDM-100)
Za razlikovanje dveh stopenj zaščite proti prerezu, ki bosta nastali v skladu z novim standardom EN 388 2016, bo 
rezultatu zaščite proti prerezu, pridobljenemu s preskusno metodo ISO 13997, na koncu prvih štirih številk dodeljena 
črka. Dodeljena črka bo odvisna od rezultata testa, ki bo izražen v Newtonih. V tabeli na desni je prikazana nova alfa 
lestvica, ki se uporablja za izračun rezultatov preskusne metode ISO 13997.

Ocena

NAVPIČNA SILA

FIKSNA OBREMENITEV

LINEARNO GIBANJE
REZILA

ROTACIJSKO IN LINEAR-
NO GIBANJE REZIL

VZOREC TKANINE VZOREC TKANINE

PREVODNI TRAK PREVODNI TRAK

Ocena

Obraba

Obraba

Prerez(Coup test)

Prerez(Coup test)

Raztrganje

Raztrganje

Prebod

Prebod
Prerez (test TDM 100)
Zaščita pred udarci

Trenutna oznaka

Test TDM-100 Coup test

Nova oznaka



Revizija standarda EN 388

OCENA 
GLEDE NA EN 388

RAZPON
(NEWTONI)

KONVERTIRAN RAZPON (GRAMI) STOPNJA 
ANSI/ISEA 105

RAZPON 
(GRAMI)

2 - 4,9 204 - 508 200 - 499

5 - 9,9 509 - 1.079 500 - 999

10 - 14,9 1.020 - 1.529 1.000 - 1.499

15 - 21,9 1.530 - 2.242 1.500 - 2.199

22 - 29,9 2.243 - 3.058 2.200 - 2.999

30 + 3.059 + 3.000 - 3.999

– – – 4.000 - 4.999

– – – 5.000 - 5.999

– – – 6.000 +

Pretvorba Newtonov v grame
Testiranje vseh naših rokavic, odpornih proti prerezu, s strojem TDM-100 že od leta 2008, kar je (in je bilo) v skladu z novo preskusno metodo, nam je omogočilo enostaven prehod na nov 
standard EN 388 2016. V tabeli na desni so informacije o tem, kako novi standard EN 388 2016 zdaj ustreza standardu ANSI / ISEA 105 za odpornost na prerez pri pretvorbi Newtonov v 
grame.

Nov preskusni standard
Nova izdaja standarda ANSI / ISEA 105 (izdaja 2016) vključuje tudi novo preskusno metodo za določitev nove ocene 
zaščite pred prerezom. Nova preskusna metoda ASTM F2992-15 omogoča uporabo samo ene vrste strojev, TDM-100. 
V skladu s prejšnjim standardom ANSI je bilo mogoče pri stari preskusni metodi ASTM F1790-05 testiranje izvesti 
bodisi na stroju TDM-100, bodisi na stroju CPPT. Po zagotovitvi enotnega testiranja z enim strojem je lažje primerjati 
parameter »gram score« za dani material.

STROJ TDM-100

STROJ CPPT

Za odpornost proti prerezu ANSI/ISEA 105 (izdaja 2016)
Ameriški nacionalni inštitut za standarde (ANSI) je izdal novo različico standarda ANSI / ISEA 105 (izdaja 2016). Spremembe vključujejo nove stopnje razvrstitve, ki uvaja novo lestvico za 
določanje stopnje zaščite proti prerezu (navadno se navaja kot stopnja zaščite proti prerezu ANSI), in revidirano metodo za testiranje rokavic v skladu s standardom.



STARI SIMBOL ZA ZAŠČITO NOVI SIMBOL ZA ZAŠČITO

Nova lestvica za določanje rezultatov testov za zaščito proti prerezu
Novi standard ANSI zdaj vključuje devet stopenj zaščite proti prerezu, kar omogoča znatno zmanjšanje vrzeli med posameznimi stopnjami in boljše določanje stopnje zaščite proti prerezu za 
rokavice in rokave z najvišjimi parametri »gram score« (vrednotenje v gramih).
Spodnji graf prikazuje razlike med staro in novo lestvico. Nova ocena zaščite proti prerezu ANSI bo pred oznako stopnje vsebovala črko »A«.

Opis preskusnih metod ASTM F2992-15
Vzorec se pod obremenitvijo prereže z ravnim rezilom, ki se premika vzdolž ravne poti. Vzorec se razreže petkrat, 
vsakič s tremi različnimi
obremenitvami, za vsak rez se uporablja novo rezilo in podatki se uporabljajo za določitev obremenitve, pot-
rebne za prerez vzorca s specifi čno referenčno razliko. Ta vrednost je določena kot sila prereza, ki jo nato 
primerjamo s stopnjo zaščite pred prerezom.

Revizija standarda EN 388

OBREMENITEV (G)

REZILO

IMETNIK VZORCA

POT REZILA
TEST MATERIALA



Opombe



AERO®

Pletenina

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI delno/NE

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C izbrani modeli DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU NE

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI izbrani modeli DA



BaseKnit 1308 halffi nger

X132X CAT. II

EN 388

SKUPINA 1
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

PLETENINA Najlonska pletenina AERO® BaseKnit zagotavlja popolnoma 
spretno rokovanje. Ta pletenina se zelo pogosto uporablja kot 
podloga v gumijastih in plastičnih rokavicah za povečano udo-
bje pri nošenju. Zaradi nizke stopnje popuščanja vlaken in tek-
stilnega prahu se pletenino pogosto uporablja v čistem okolju.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8

ZNAČILNOSTI Udobna podloga za rokavice, rokavice brez konic prstov. 
Za posebno rokovanje.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pa-
kiranja, laboratorijske in farmacevtske dejavnosti, živilska 
industrija

TEHNIČNI PODATKI



BaseKnit 1308 halffi nger

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 22 x 38 cm

0,044 m3

5,7 kg
NE 12 300

M/7
53 x 22 x 38 cm

0,044 m3

6,2 kg
NE 12 300

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,4 kg
NE 12 300

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseKnit 1651

X121X CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Tenka najlonska pletenina AERO® BaseKnit zagotavlja po-

polnoma spretno rokovanje in naravno občutljivost. Pletenina 
zagotavlja dobro odpornost proti obrabi, spretno rokovanje, 
vzdržljivost in dobro čvrstost v primerjavi z bombažem. Zaradi 
nizke stopnje popuščanja vlaken in tekstilnega prahu se plete-
nino pogosto uporablja v čistem okolju. Občasno se pletenino 
AERO® BaseKnit uporablja kot podlogo v gumijastih in plastič-
nih rokavicah za povečano udobje pri nošenju.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam,
udobna podloga za rokavice.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, kmetovanje in 
vrtnarjenje



BaseKnit 1651

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
45x25x32cm

0,036 m3

4,4 kg
NE 12 240

M/7
45x25x32cm

0,036 m3

4,6 kg
NE 12 240

L/8
45x25x32cm

0,036 m3

4,8 kg
NE 12 240

XL/9
45x25x32cm

0,036 m3

5 kg
NE 12 240

XXL/10
45x25x32cm

0,036 m3

5,2 kg
NE 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseKnit 1966 optimal

XX21X CAT. II

EN 388

SKUPINA 1
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Fina poliestrska pletenina AERO® BaseKnit optimal zagota-

vlja vrhunsko spretno rokovanje in naravno občutljivost. Ple-
tenina zagotavlja dobro odpornost proti obrabi in vzdržljivost 
v primerjavi z bombažem. Pletenina je odporna proti krčenju.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pa-
kiranja, laboratorijske in farmacevtske dejavnosti, živilska 
industrija



BaseKnit 1966 optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
50 x 22 x 35 cm

0,039 m3

5,4 kg
NE 12 300

S/6
50 x 22 x 35 cm

0,039 m3

5,6 kg
NE 12 300

M/7
50 x 22 x 35 cm

0,039 m3

5,8 kg
NE 12 300

L/8
50 x 23 x 36 cm

0,041 m3

5,9 kg
NE 12 300

XL/9
50 x 25 x 37 cm

0,046 m3

6,2 kg
NE 12 300

XL/10
50 x 25 x 37 cm

0,046 m3

6,6 kg
NE 12 300

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



SoftKnit 1329

1132X CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Najlonska pletenina AERO SoftKnit zagotavlja resnično vrhun-

sko spretno rokovanje, boljšo odpornost proti obrabi in boljšo 
vzdržljivost kot bombažni material. Srednja teža pletiva pove-
čuje mehansko zaščito in vzdržljivost, poleg tega pa povečuje 
zaščito pred nastajanjem prstnih odtisov (zaščita izdelka). 
Izjemno mehka različica z nizko stopnjo popuščanja vlaken te 
rokavice določa za uporabo na območjih z visokimi zahteva-
mi glede čistoče ali pri proizvodnji izdelkov, kjer je potrebna 
zaščita proti nečistočam (izdelava luči, elektronike …). Gladka 
in mehka površina rokavic zagotavlja dobro funkcionalnost 
za posebne zahteve uporabe, kot je končni pregled površine 
izdelka.

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam.
Ne pušča prstnih odtisov.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, živilska industrija



SoftKnit 1329

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

7,5 kg
NE 12 300

M/7
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

8 kg
NE 12 300

L/8
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

8,6 kg
NE 12 300

XL/9
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

9,5 kg
NE 12 300

XXL/10
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

10,5 kg
NE 12 300

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



SoftKnit 1339 optimal

1131X CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Najlonska pletenina AERO SoftKnit zagotavlja resnično vrhun-

sko spretno rokovanje, boljšo odpornost proti obrabi in boljšo 
vzdržljivost kot bombažni material. Srednja teža pletiva pove-
čuje mehansko zaščito in vzdržljivost, poleg tega pa povečuje 
zaščito pred nastajanjem prstnih odtisov (zaščita izdelka).

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam.
Ne pušča prstnih odtisov.

ZAŠČITA Raztrganje.

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, kmetovanje in 
vrtnarjenje.



SoftKnit 1339 optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

5,93 kg
NE 12 240

S/6
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

6,17 kg
NE 12 240

M/7
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

7 kg
NE 12 240

L/8
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8 kg
NE 12 240

XL/9
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8 kg
NE 12 240

XXL/10
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8,5 kg
NE 12 240

3XL/11
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8,75 kg
NO 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



SoftKnit 1331 mix fl at

X13XX CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina AERO SoftKnit mix (najlon/bombaž) zagotavlja res-

nično vrhunsko spretno rokovanje, boljšo odpornost proti ob-
rabi in boljšo vzdržljivost kot bombažni material. Srednja teža 
pletiva povečuje mehansko zaščito in vzdržljivost, poleg tega 
pa povečuje zaščito pred nastajanjem prstnih odtisov (zaščita 
izdelka). Izjemno mehka različica z nizko stopnjo popuščanja 
vlaken te rokavice določa za uporabo na območjih z visokimi 
zahtevami glede čistoče ali pri proizvodnji izdelkov, kjer je 
potrebna zaščita proti nečistočam (izdelava luči, elektronike 
…). Gladka in mehka površina rokavic zagotavlja dobro funk-
cionalnost za posebne zahteve uporabe, kot je končni pregled 
površine izdelka. Notranji bombažni del dobro odvaja pot.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam,
udobna podloga za rokavice.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, kmetovanje in 
vrtnarjenje



SoftKnit 1331 mix fl at

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
52x25x44 cm

0.0572 m3

8 kg
NE 12 300

L/8
52x25x44 cm

0.0572 m3

9,6 kg
NE 12 300

XL/9
52x25x44 cm

0.0572 m3

11 kg
NE 12 300

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseKnit 1337 mix

XX3XX CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA AERO® BaseKnit mix je fi na mešana pletenina, ki zagotavlja 

popolno spretno rokovanje in naravno občutljivost. Zahvalju-
joč vsebnosti poliestrske preje, pletena podloga zagotavlja 
boljšo zaščito proti obrabi, spretno rokovanje in vzdržljivost, 
pa tudi dobro čvrstost. Zahvaljujoč vsebnosti bombažne preje 
je pletenina mehkejša, ima večjo vpojnost in je bolj udobna. 
Občasno se pletenino AERO® BaseKnit mix uporablja kot pod-
logo v gumijastih in plastičnih rokavicah za povečano udobje 
pri nošenju.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam,
udobna podloga za rokavice.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, kmetovanje in 
vrtnarjenje



BaseKnit 1337 mix

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 24 x 38 cm

8,5 kg
0,048 m3

NE 12 300

M/7
53 x 24 x 38 cm

9 kg
0,048 m3

NE 12 300

L/8
53 x 24 x 38 cm

9,5 kg
0,048 m3

NE 12 300

XL/9
53 x 24 x 38 cm

10 kg
0,048 m3

NE 12 300

XXL/10
53 x 24 x 38 cm

10,5 kg
0,048 m3

NE 12 300

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



FlexKnit 1355

XX1XX

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Fina najlonska pletenina AERO® FlexKnit (najlon/elastan) 

zagotavlja vrhunsko spretno rokovanje in naravno občutljivost. 
Pletenina je odporna proti krčenju.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XS/5 - S/6, M/7 - L/8, XL/9 - XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam.
Udobna podloga za rokavice.

ZAŠČITA Pretrganje, nečistoče

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja



FlexKnit 1355

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5 - S/6
45 x 23 x 45 cm

0,047 m3

6 kg
NE 12 300

M/7 - L/8
45 x 23 x 45 cm

0,047 m3

6,2 kg
NE 12 300

XL/9 - 
XXL/10

45 x 23 x 45 cm
0,047 m3

6,4 kg
NE 12 300

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseKnit 1913 carbon optimal

XX21X CAT. II

EN 16350EN 388

EN61340-5-1:
ed.3:2017

SKUPINA 1
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

NOTRANJI ELEKTRIČNI ODBOJ
Odpornost proti notranjemu električnemu odboju (Ohm): 0,47 x 105 

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Fina pletenina iz poliestra/ogljika je antistatična in prevodna 

(merilna odpornost R = 3,9,106 ). Pletenina zagotavlja ka-
kovostno zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami. Fina 
pletena tkanina zmanjšuje potenje in podlogo se lahko pere.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistotam z odpornostjo na elektros-
tatične razelektritve. Antistatične lastnosti.

ZAŠČITA Pretrganje in proti elektrostatičnim razelektritvam

UPORABA Avtomobilska industrija, elektronika in telekomunikacije, 
montaža, fi no delo, montaža in rokovanje z deli, občutljivi-
mi na statično elektriko, laboratorijska dela, elektrostatične 
prevleke, fi no delo, zaključna dela, ESD dela

Rokavice izpolnjujejo zahteve standarda EN 61340-5-1 „Elektrostatika”. Na splošno to po-
meni, da se ta izdelek lahko uporablja na območjih EPA pri delu z elektrostatično občutlji-
vim materialom, ki ima občutljivost ESD vsaj 100 V. Pri načrtovanju in izdelavi tega izdelka 
so uporabljeni zaščitni materiali proti električnim udarcem.

ESD

PARAMETER MERILNA ENOTA ZAZNANA VREDNOST

Rp-p  7,0 x 105



BaseKnit 1913 carbon optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

5,7 kg
DA 12 240

M/7
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

5,9 kg
DA 12 240

L/8
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

6,3 kg
DA 12 240

XL/9
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

6,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseCut 1652 medium cut C

2X4XC CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina BaseCut iz Hi-Tech vlaken, odporna proti prerezu.

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu

ZAŠČITA Prerez, pretrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza, logistika in skladiščenje



BaseCut 1652 medium cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

8,5 kg
DA 12 120

L/8
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,4 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,7 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

10 kg
DA 12 120



BaseCut 1655 superknit cut F

3X43F CAT. II

EN 388

SKUPINA 1
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Hi-Tech super vlakno superknit brez dodanih steklenih in jekle-

nih vlaken

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu

ZAŠČITA Prerez, pretrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, živilska indu-
strija, strojništvo, gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi 
predmeti in tveganjem prereza, logistika in skladiščenje

NOVOST 06/2020



BaseCut 1655 superknit cut F

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

8,5 kg
DA 12 120

M/7
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

8,5 kg
DA 12 120

L/8
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,4 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,7 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

10 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

10 kg
DA 12 120



BaseCut 1740 sleeve 38 aramid cut C

XX4XC

EN 388

X1XXXX CAT. II

EN 407

SKUPINA 1
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA BaseCut iz aramidnih vlaken

VELIKOSTI UNI

DOLŽINA NAROKAV-
NIKA

38 cm

ZNAČILNOSTI Zaščitni narokavnik proti prerezu

ZAŠČITA Prerez, raztrganje, kontaktna toplota do 100 °C

UPORABA Letalska in vesoljska industrija, avtomobilska industrija, stroj-
ništvo, steklarstvo, splošna proizvodnja



BaseCut 1740 sleeve 38 aramid cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

UNI
31 x 28 x 54 cm

0,047 m3

9,7 kg
DA 6 60

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseCut 1741 sleeve 56h simplex cut C

4X41C CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA BaseCut iz Hi-Tech vlaken.

VELIKOSTI UNI

DOLŽINA NAROKAV-
NIKA

56 cm

ZNAČILNOSTI Zaščitni narokavnik proti prerezu

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila



BaseCut 1741 sleeve 56h simplex cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

UNI
62 x 44 x 26 cm

0,071 m3

14,8 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseCut 1742 sleeve 30 simplex cut C

2X42C CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA BaseCut iz Hi-Tech vlaken.

VELIKOSTI UNI

DOLŽINA NAROKAV-
NIKA

30 cm

ZNAČILNOSTI Zaščitni narokavnik proti prerezu in pretrganju

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila



BaseCut 1742 sleeve 30 simplex cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

UNI
36 x 59 x 23 cm

0,049 m3

10,5 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseCut 1743 sleeve 30h simplex cut C

2X42C CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA BaseCut iz Hi-Tech vlaken.

VELIKOSTI UNI

DOLŽINA NAROKAV-
NIKA

30 cm

ZNAČILNOSTI Zaščitni narokavnik proti prerezu in pretrganju

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila



BaseCut 1743 sleeve 30h simplex cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

UNI
38 x 48 x 36  cm

0,066 m3

10,4 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseCut 1744 sleeve 40h heavy cut D

4X42D CAT. II

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA BaseCut iz Hi-Tech vlaken.

VELIKOSTI UNI

ZNAČILNOSTI Zaščitni narokavnik proti obrabi, prerezu in pretrganju

ZAŠČITA Obraba, rez, trganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila



BaseCut 1744 sleeve 40h heavy cut D

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

UNI
43 x 38 x 22 cm

0,036 m3

10,3 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseCut 1746 sleeve 43 cut C premium

4X43C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 1
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA BaseCut iz Hi-Tech vlaken.

VELIKOSTI UNI

DOLŽINA NAROKAV-
NIKA

42 cm

ZNAČILNOSTI Zaščitni narokavnik proti prerezu. Fluorescenčna barva 
zagotavlja visoko vidljivost uporabnika. Narokavnik je 
popolnoma prilagodljiv in to zahvaljujoč inovativni sestavi 
materiala, ki vsebuje elastan. Z Velkrom v zgornjem delu 
odlično fi ksira roko. 

ZAŠČITA Obraba, pretrganje, kontaktna toplota do 100 °C

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila



BaseCut 1746 sleeve 43 cut C premium

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

UNI
62 x 44 x 26 cm

0,071 m3

14,8 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseCut 1750 sleeve 30 cut F

3X43F CAT. II

EN 388

SKUPINA 1
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Hi-Tech super vlakno superknit brez dodanih steklenih in jekle-

nih vlaken

VELIKOSTI UNI

DOLŽINA NAROKAV-
NIKA

30 cm

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu

ZAŠČITA Prerez, pretrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, živilska indu-
strija, strojništvo, gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi 
predmeti in tveganjem prereza, logistika in skladiščenje

NOVOST 06/2020



BaseCut 1750 sleeve 30 cut F

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

UNI
38 x 48 x 36 cm

0,066 m3

10,4 kg
DA 6 120



BaseCut 1923 refl ex cut C

2X43C CAT. II

EN 388

SKUPINA 1
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA HPPE, najlon, steklena vlakna, spandeks

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje



BaseCut 1923 refl ex cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6,5 kg
DA 12 120

L/8
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

7 kg
DA 12 120

XL/9
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

7,5 kg
DA 12 120

XXL/10
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

8 kg
DA 12 120

3XL/11
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

8,5 kg
DA 12 120



BaseCut 1995 simplex cut C

4X42C CAT. II

EN 388

SKUPINA 1
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina BaseCut iz Hi-Tech vlaken. Dodana Lycra in najlonska 

vlakna povečujejo spretno rokovanje in udobje.

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje



BaseCut 1995 simplex cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6,5 kg
DA 12 120

L/8
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

7 kg
DA 12 120

XL/9
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

7,5 kg
DA 12 120

XXL/10
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

8 kg
DA 12 120



Opombe



AERO®

Pletenina 
s pikami

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI delno/NE

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C izbrani modeli DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU NE

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI izbrani modeli DA



BaseKnit 1511 mini dot optimal

112XX

EN 388

CAT. II

SKUPINA 2
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina AERO® BaseKnit optimal zagotavlja vrhunsko 

spretno rokovanje in naravno občutljivost. Pletenina zagota-
vlja dobro vzdržljivost v primerjavi z bombažem. Pletenina je 
odporna proti krčenju.

PREVLEKA PVC pike.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S pikasto prevleko za 
boljši oprijem in zaščito proti nečistočam.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, kmetovanje in 
vrtnarjenje



BaseKnit 1511 mini dot optimal

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
45 x 25 x 30 cm

0,034 m3

5,5 kg
NE 12 240

M/7
45 x 25 x 30 cm

0,034 m3

6 kg
NE 12 240

L/8
45 x 25 x 30 cm

0,034 m3

6,3 kg
NE 12 240

XL/9
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

6,5 kg
NE 12 240

XL/10
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

7 kg
NE 12 240

3XL/11
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

7,5 kg
NE 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



BaseKnit 1511 mini dot optimal black
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina AERO® BaseKnit optimal zagotavlja vrhunsko 

spretno rokovanje in naravno občutljivost. Pletenina zagota-
vlja dobro vzdržljivost v primerjavi z bombažem. Pletenina je 
odporna proti krčenju.

PREVLEKA PVC pike.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XL/9

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S pikasto prevleko za 
boljši oprijem in zaščito proti nečistočam.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, kmetovanje in 
vrtnarjenje



BaseKnit 1511 mini dot optimal black

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XL/9
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

6,5 kg
NE 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



SoftKnit 1333 mix fl at dot
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Vpojnost vlage

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina AERO SoftKnit zagotavlja resnično vrhunsko spretno 

rokovanje, boljšo odpornost proti obrabi in boljšo vzdržljivost 
kot bombažni material. Srednja teža pletiva povečuje mehan-
sko zaščito in vzdržljivost, poleg tega pa povečuje zaščito pred 
nastajanjem prstnih odtisov (zaščita izdelka). Izjemno mehka 
različica z nizko stopnjo popuščanja vlaken te rokavice določa 
za uporabo na območjih z visokimi zahtevami glede čistoče ali 
pri proizvodnji izdelkov, kjer je potrebna zaščita proti nečisto-
čam (izdelava luči, elektronike …). Gladka in mehka površina 
rokavic zagotavlja dobro funkcionalnost za posebne zahteve 
uporabe, kot je končni pregled površine izdelka. Notranji bom-
bažni del dobro odvaja pot.

PREVLEKA PVC pike.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S pikasto prevleko za 
boljši oprijem in zaščito proti nečistočam.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, običajno rokovanje, montaža, fi na 
dela, zaključna dela, tehnologija pakiranja, kmetovanje in 
vrtnarjenje



SoftKnit 1333 mix fl at dot

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
52 x 25 x 45 cm

0,059 mv

10,8 kg
NE 12 300

L/8
52 x 25 x 45 cm

0,059 m3

11,2 kg
NE 12 300

XL/9
52 x 25 x 45 cm

0,059 m3

12 kg
NE 12 300

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

Ojačana 
pletenina

OBČUTEK OB ROKOVANJU NE

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/DA

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU delno

ODPORNOST PROTI PREREZU DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



LerCut 1972 cut B
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina Super Hi-Tech odporna proti prerezu zagotavlja 

zaščito proti obrabi, trganju in prebodu, dodana Lycra in naj-
lonska vlakna pa povečujejo spretno rokovanje in udobje.

OJAČANA Kosmateno goveje usnje

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XL/9

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. Ojačane za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, pretrganje in prebod, kontaktna toplota do 
100 °C

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, transfer



LerCut 1972 cut B

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XL/9
61 x 27 x 43 cm

0,07 m3

11,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina Super Hi-Tech odporna proti prerezu zagotavlja 

zaščito proti obrabi, trganju in prebodu, dodana Lycra in naj-
lonska vlakna pa povečujejo spretno rokovanje in udobje.

OJAČANA Kosmateno goveje usnje

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. Ojačane za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, pretrganje in prebod, kontaktna toplota do 
100 °C

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, transfer



LerCut 1970 cut D premium

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

L/8
70 x 26 x 42 cm

0,076 m3

7,3 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 26 x 42 cm

0,076 m3

7,8 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 26 x 42 cm

0,076 m3

8,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



LerCut 1976 long cut E premium
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina Super Hi-Tech odporna proti prerezu zagotavlja 

zaščito proti obrabi, trganju in prebodu, dodana Lycra in naj-
lonska vlakna pa povečujejo spretno rokovanje in udobje.

OJAČANA Kosmateno goveje usnje

FINOST PODLOGE Fina 10

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

DOLŽINA ROKAVICE 28 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. Ojačane za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, pretrganje in prebod, kontaktna toplota do 
100 °C

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, transfer



LerCut 1976 long cut E premium

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

9,7 kg
DA 12 60

M/7
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

10,2 kg
DA 12 60

L/8
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

10,8 kg
DA 12 60

XL/9
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

11,5 kg
DA 12 60

XXL/10
67 x 32 x 30cm

0,064 m3

11,7 kg
DA 12 60

3XL/11
67 x 32 x 30cm

0,064 m3

13,2 kg
DA 12 60

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina Super Hi-Tech odporna proti prerezu zagotavlja 

zaščito proti obrabi, trganju in prebodu, dodana Lycra in naj-
lonska vlakna pa povečujejo spretno rokovanje in udobje.

OJAČANA Kosmateno goveje usnje

FINOST PODLOGE Fina 10

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

DOLŽINA ROKAVICE 27 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. Ojačane za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, pretrganje in prebod, kontaktna toplota do 
100 °C

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, transfer



LerCut 1970 long cut F

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
67x32x27cm

0,058 m3

9,8 kg
DA 12 60

M/7
67x32x27cm

0,058 m3

10,3 kg
DA 12 60

L/8
67x32x27cm

0,058 m3

11 kg
DA 12 60

XL/9
67x32x27cm

0,058 m3

11,7 kg
DA 12 60

XXL/10
67x32x30cm

0,064 m3

12 kg"
DA 12 60

3XL/11
"67x32x30cm

0,064 m3

14 kg
DA 12 60

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

www.aero-gloves.com



LerCut 1960 cut F

4X43F CAT. II

EN 388 EN 407

X1XXXX
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PLETENINA Pletenina Super Hi-Tech odporna proti prerezu zagotavlja 

zaščito proti obrabi, trganju in prebodu, dodana Lycra in naj-
lonska vlakna pa povečujejo spretno rokovanje in udobje.

OJAČANA Kosmateno goveje usnje

FINOST PODLOGE Fina 10

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. Ojačane za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, pretrganje in prebod, kontaktna toplota do 
100 °C

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, transfer



LerCut 1960 cut F

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

16,5 kg
DA 12 120

M/7
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

17,5 kg
DA 12 120

L/8
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

18 kg
DA 12 120

XL/9
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

18,5 kg
DA 12 120

XXL/10
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

19,5 kg
DA 12 120

3XL/11
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

20 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

VinPlate

OBČUTEK OB ROKOVANJU

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU

ODPORNOST PROTI PREREZU

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI



VinPlate 1646

3131

EN 388

CAT. II
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VinPlate 1646

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,4 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,9 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,5 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,8 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

PurtSkin
AERO®

PurtSkin

Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska prevleka, ki 
zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, kot tudi prvovrstno spretno 
rokovanje. 

Prevleka AERO® PurtSkin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in 
ponuja
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti proti obrabi 
in trganju in njena zračna struktura ponuja maksimalno udobje za manjšo 
utrujenost rok.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/delno

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C NE

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU NE

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI izbrani modeli DA



PurtSkin 1965 fi nger optimal VP

1X41X

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



 PurtSkin 1965 fi nger optimal VP

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

4,5 kg
NE 12 504

M/7
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

5,1 kg
NE 12 504

L/8
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

5,5 kg
NE 12 504

XL/9
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

6 kg
NE 12 504

XXL/10
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

6,3 kg
NE 12 504

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1980 fi nger grey

2142X

EN 388

CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina poliestrska pletenina zagotavlja vrhunsko spretno roko-
vanje

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1980 fi nger grey

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

5,6 kg
DA 12 240

M/7
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

5,8 kg
DA 12 240

L/8
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

6 kg
DA 12 240

XL/9
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

6,2 kg
DA 12 240

XXL/10
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

6,4 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1914 fi nger carbon optimal

2131X CAT. II

EN 16350EN 388

EN61340-5-1:
ed.3:2017
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

NOTRANJI ELEKTRIČNI ODBOJ
Odpornost proti notranjemu električnemu odboju (Ohm): 0,47 x 105 

OCENA (DLANSKI DEL)
Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA

PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 
prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Poliester / ogljikova vlakna

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito. Antistatične lastnosti.

ZAŠČITA Elektrostatične razelektritve, raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, elektronika in telekomunikacije, 
transfer, montaža, fi no delo, montaža in rokovanje z deli, 
občutljivimi na statično elektriko, laboratorijska dela, elektros-
tatične prevleke, zaključna dela, ESD dela

Rokavice izpolnjujejo zahteve standarda EN 61340-5-1 „Elektrostatika”. Na splošno to po-
meni, da se ta izdelek lahko uporablja na območjih EPA pri delu z elektrostatično občutlji-
vim materialom, ki ima občutljivost ESD vsaj 100 V. Pri načrtovanju in izdelavi tega izdelka 
so uporabljeni zaščitni materiali proti električnim udarcem.

ESD

PARAMETER MERILNA ENOTA ZAZNANA VREDNOST

Rp-p  1,0 x 106



PurtSkin  fi nger carbon optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

4,2 kg
NE 12 240

S/6
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

4,5 kg
NE 12 240

M/7
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

5,1 kg
NE 12 240

L/8
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

5,5 kg
NE 12 240

XL/9
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

6 kg
NE 12 240

XXL/10
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

6,3 kg
NE 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1650
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EN 388

CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje, nečistoče

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1650

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,4 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,9 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,5 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,8 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1762 grey

4242X

EN 388

CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina najlonska (PA) podloga zagotavlja popolno spretno roko-
vanje in naravno občutljivost

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XXS/4, XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1762 grey

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XXS/4
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5 kg
DA 12 240

XS/5
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,5 kg
DA 12 240

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6,3 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,9 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

7,2 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,6 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1748 black
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina najlonska (PA) podloga zagotavlja popolno spretno roko-
vanje in naravno občutljivost

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1748 black

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

6,5 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

6,5 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

7,2 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

7,2 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1790 sensitive 

4142X

EN 388

CAT. II

EN 388

SKUPINA 4
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Poliester/najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje, nečistoče

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1790 sensitive 

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 240

S/6
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,6 kg
DA 12 240

M/7
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,9 kg
DA 12 240

L/8
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,4 kg
DA 12 240

XL/9
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,8 kg
DA 12 240

XXL/10
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,9 kg
DA 12 240

3XL/11
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

8 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1790 sensitive black

4141X

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Poliester/najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1790 sensitive black

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

PurtSkin 1790 sensitive black

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 240

M/7
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,6 kg
DA 12 240

L/8
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,9 kg
DA 12 240

XL/9
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,4 kg
DA 12 240

XXL/10
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1680 optimal VP
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1680 optimal VP

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,2 kg
NE 12 504

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,7 kg
NE 12 504

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6,4 kg
NE 12 504

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

6,7 kg
NE 12 504

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

7,1 kg
NE 12 504

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,7 kg
NE 12 504

3XL/11
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,8 kg
NE 12 504

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1967 optimal black

4142X

EN 388

CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina poliestrska pletenina zagotavlja vrhunsko spretno roko-
vanje

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1967 optimal black

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7,4 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7,7 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7,9 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

8,2 kg
DA 12 240

3XL/11
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

8,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1696 suprathin carbon

4131X CAT. II

EN 16350EN 388

EN61340-5-1:
ed.3:2017

TOUCH 
SCREEN

SKUPINA 4
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Najlon / ogljikova vlakna

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito. Antistatične lastnosti.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

NOTRANJI ELEKTRIČNI ODBOJ

IZMERJENA KOLIČINA ENOTA REZULTAT MERJENJA

Notranji električni odboj Rv
– dlan (prevlečena)
– tekstilni del


1,37 . 107

4,03 . 105

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA

Rokavice izpolnjujejo zahteve standarda EN 61340-5-1 „Elektrostatika”. Na splošno to po-
meni, da se ta izdelek lahko uporablja na območjih EPA pri delu z elektrostatično občutlji-
vim materialom, ki ima občutljivost ESD vsaj 100 V. Pri načrtovanju in izdelavi tega izdelka 
so uporabljeni zaščitni materiali proti električnim udarcem.

ESD

PARAMETER MERILNA ENOTA ZAZNANA VREDNOST

Rp-p  1,8 x 106



PurtSkin 1696 suprathin carbon

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

5,6 kg
DA 12 240

M/7
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

5,7 kg
DA 12 240

L/8
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

6,1 kg
DA 12 240

XL/9
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

6,6 kg
DA 12 240

XXL/10
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

6,9 kg
DA 12 240

3XL/11
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

7,3 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1697 suprathin

3121X

EN 388

CAT. II TOUCH 
SCREEN

SKUPINA 4
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Najlon 

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1697 suprathin

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

4,2 kg
NE 12 240

M/7
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

4,5 kg
NE 12 240

L/8
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

4,9 kg
NE 12 240

XL/9
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

5,4 kg
NE 12 240

XXL/10
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

5,9 kg
NE 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1915 carbon optimal

3X21X CAT. II

EN 16350EN 388

EN61340-5-1:
ed.3:2017

SKUPINA 4
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

NOTRANJI ELEKTRIČNI ODBOJ
Odpornost proti notranjemu električnemu odboju (Ohm): 0,47 x 105 

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina podloga iz poliestra / ogljika je antistatična in prevodna.
Podloga zagotavlja kakovostno zaščito pred elektrostatičnimi 
razelektritvami. Fina pletena tkanina zmanjšuje potenje in 
podlogo se lahko pere.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito. Antistatične lastnosti.

ZAŠČITA Obraba, elektostatične razelektritve

UPORABA Avtomobilska industrija, elektronika in telekomunikacije, 
transfer, montaža, fi no delo, montaža in rokovanje z deli, 
občutljivimi na statično elektriko, laboratorijska dela, elek-
trostatične
prevleke, zaključna dela, ESD dela

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA

Rokavice izpolnjujejo zahteve standarda EN 61340-5-1 „Elektrostatika”. Na splošno to po-
meni, da se ta izdelek lahko uporablja na območjih EPA pri delu z elektrostatično občutlji-
vim materialom, ki ima občutljivost ESD vsaj 100 V. Pri načrtovanju in izdelavi tega izdelka 
so uporabljeni zaščitni materiali proti električnim udarcem.

ESD

PARAMETER MERILNA ENOTA ZAZNANA VREDNOST

Rp-p  2,3 x 106



PurtSkin 1915 carbon optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7 kg
DA 12 240

M/7
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7,3 kg
DA 12 240

L/8
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7,5 kg
DA 12 240

XL/9
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7,7 kg
DA 12 240

XXL/10
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

8,2 kg
DA 12 240

3XL/11
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

8,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1670 dot green

4142X

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok. Prevleka je ojačana z 
PVC pikami za boljši oprijem in zaščito.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, 
transport, montaža, montažna dela in popravila, fi na dela, 
elektronska industrija, zaključna dela, tehnologija pakiranja

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1670 dot green

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,7 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6,4 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

6,7 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

7,1 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,7 kg
DA 12 240

3XL/11
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,8 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1674 cut B

4344B
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CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje, transfer

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1674 cut B

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
55 x 26 x 23 cm

0,033 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
55 x 26 x 23 cm

0,033 m3

5,4 kg
DA 12 120

L/8
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

5,6 kg
DA 12 120

XL/9
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

6,2 kg
DA 12 120

XXL/10
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

6,3 kg
DA 12 120

3XL/11
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

6,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1683 superknit cut C

4X43C

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Super fi n Hi-Tech superknit brez dodanih steklenih in jeklenih 
vlaken

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1683 superknit cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

12,9 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,3 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

15,6 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

17,2 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

17,5 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

18,4 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1690 superknit light cut C

4X43C

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Izjemno fi na pletenina Hi-Tech superknit brez dodanih stekle-
nih in jeklenih vlaken

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA

NOVOST 06/2020



PurtSkin 1690 superknit light cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,4 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,7 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,2 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,2 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1784 cut C

4X43C

EN 388

CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1784 cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

6,4 kg
DA 12 240

M/7
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

6,7 kg
DA 12 240

L/8
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

7,4 kg
DA 12 240

XL/9
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

6,9 kg
DA 12 240

XXL/10
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

8,6 kg
DA 12 240

3XL/11
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

9,1 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1693 cut C optimal

4X41C

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech Eco

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1693 cut C optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

8,5 kg
DA 12 120

M/7
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

9 kg
DA 12 120

L/8
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

9,5 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

10 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

10,5 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

11 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1673-1 superknit cut C white

4X43C

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Super fi n Hi-Tech superknit brez dodanih steklenih in jeklenih 
vlaken

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA

V PRIPRAVI



PurtSkin 1673-1 superknit cut C white

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,4 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,7 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,2 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,2 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1673 superknit cut D

4X43D

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina pletenina B5 Hi-Tech odporna proti prerezu zagotavlja 
zaščito pred obrabo in pretrganjem, dodana Lycra in najlonska 
vlakna pa povečujejo spretno rokovanje in udobje.

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1673 superknit cut D

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,4 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,7 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,2 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,2 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



PurtSkin 1745 cut D

4X43D

EN 388

CAT. II

SKUPINA 4
SLO
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® PurtSkin je posebna tanka poliuretanska 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v suhem in v mokroti, 
kot tudi prvovrstno spretno rokovanje. Prevleka AERO® Purt-
Skin naredi rokavice odpornejše in prilagodljivejše in ponuja 
izvrstno občutljivost. Prevleka je namenjena višji odpornosti 
proti obrabi in trganju in njena zračna struktura ponuja maksi-
malno udobje za manjšo utrujenost rok.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti prerezu. S prevleko za boljši oprijem 
in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje

AERO® PurtSkin

ZRAK

NEČISTOTE

PLETENINA

PREVLEKA



PurtSkin 1745 cut D

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število 
parov

v paketu

Število 
parov

v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
55 x 23,5 x 26,5 cm

0,034 m3

5,3 kg
DA 12 120

M/7
55 x 23,5 x 26,5 cm

0,034 m3

5,7 kg
DA 12 120

L/8
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

6,4 kg
DA 12 120

XL/9
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

6,9 kg
DA 12 120

XXL/10
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

7,2 kg
DA 12 120

3XL/11
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

7,7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

NipoFoam

Prevleka AERO® NipoFoam je izdelana iz posebnega poliuretana na vodni 
osnovi in zagotavlja odlične protizdrsne lastnosti v suhem, mokroti in pri stiku
z oljem, občutljivost prstov in spretno rokovanje. Zračna prevleka zagotavlja 
vrhunsko udobje za zmanjšanje utrujenosti prstov. Vsebnost DMF in silikon-
skih olj je 0 %. V procesu proizvodnje se namesto DMF kot raztopilo uporablja 
voda.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/DA

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU delno

ODPORNOST PROTI PREREZU NE

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



NipoFoam 1682

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 5
SLO

2020_05

TE
H

N
IČ

N
I 

LI
S

T 
IN

 N
A

V
O

D
IL

A
 Z

A
 U

PO
R

A
B

O
100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NipoFoam je izdelana iz posebnega poliuretana 

na vodni osnovi in zagotavlja odlične protizdrsne lastnosti v suhem, 
mokroti in pri stiku z oljem, občutljivost prstov in spretno rokovanje. 
Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udobje za zmanjšanje utrujenos-
ti prstov. Vsebnost DMF in silikonskih olj je 0 %. V procesu proizvodnje 
se namesto DMF kot raztopilo uporablja voda.

PLETENINA Najlon/elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno rokova-
nje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, popravila, obču-
tljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in predelava olja, živilska 
industrija, farmacija in zdravstvo, vrtnarska dela

AERO® NipoFoam

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

ZRAK

PLETENINA

PREVLEKA



NipoFoam 1682

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

6,5 kg
DA 12 120

L/8
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

6,7 kg
DA 12 120

XL/9
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

7,1 kg
DA 12 120

XXL/10
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

7,9 kg
DA 12 120

3XL/11
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



 NipoFoam 1934 dot
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NipoFoam je izdelana iz posebnega poliuretana 

na vodni osnovi in zagotavlja odlične protizdrsne lastnosti v suhem, 
mokroti in pri stiku z oljem, občutljivost prstov in spretno rokovanje. 
Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udobje za zmanjšanje utrujenos-
ti prstov. Vsebnost DMF in silikonskih olj je 0 %. V procesu proizvodnje 
se namesto DMF kot raztopilo uporablja voda.

PLETENINA Najlon/elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito. Nitrilne pike še dodatno izboljšujejo oprijem in daljšajo 
obstojnost.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno rokova-
nje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, popravila, obču-
tljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in predelava olja, živilska 
industrija, farmacija in zdravstvo, vrtnarska dela

AERO® NipoFoam

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

ZRAK

PLETENINA

PREVLEKA



NipoFoam 1934 dot

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

4 kg
DA 12 120

M/7
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

4,5 kg
DA 12 120

L/8
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

5,3 kg
DA 12 120

XL/9
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

6,7 kg
DA 12 120

3XL/11
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

7,4 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NipoFoam 1943 refl ex dot orange
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NipoFoam je izdelana iz posebnega poliuretana 

na vodni osnovi in zagotavlja odlične protizdrsne lastnosti v suhem, 
mokroti in pri stiku z oljem, občutljivost prstov in spretno rokovanje. 
Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udobje za zmanjšanje utrujenos-
ti prstov. Vsebnost DMF in silikonskih olj je 0 %. V procesu proizvodnje 
se namesto DMF kot raztopilo uporablja voda. Nitrilne pike.

PLETENINA Najlon/elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito. Nitrilne pike še dodatno izboljšujejo oprijem in daljšajo 
obstojnost.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno rokova-
nje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, popravila, obču-
tljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in predelava olja, živilska 
industrija, farmacija in zdravstvo, vrtnarska dela

AERO® NipoFoam

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

ZRAK

PLETENINA

PREVLEKA



NipoFoam 1943 refl ex dot orange

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
53 x 27 x 45 cm

0,064 m3

9,4 kg
DA 12 240

M/7
53 x 27 x 45 cm

0,064 m3

9,7 kg
DA 12 240

L/8
53 x 27 x 45 cm

0,064 m3

10,2 kg
DA 12 240

XL/9
55 x 27 x 45 cm

0,067 m3

10,8 kg
DA 12 240

XXL/10
55 x 27 x 45 cm

0,067 m3

11,3 kg
DA 12 240

3XL/11
55 x 27 x 45 cm

0,067 m3

11,8 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

NitroFoam

Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna prevleka, ki 
zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih okoljih ter nudi dolgo obstojnost. 
Pri nekaterih modelih se lahko oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem 
protizdrsnih nitrilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira pred vročimi in 
hladnimi predmeti. Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/DA

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C izbrani modeli DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU delno

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1665

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

5,8 kg
DA 12 120

M/7
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

6,2 kg
DA 12 120

L/8
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

6,55 kg
DA 12 120

XL/9
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

7,25 kg
DA 12 120

XXL/10
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

7,55 kg
DA 12 120

3XL/11
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

5,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1757 optimal
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1757 optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

9 kg
NE 12 240

S/6
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

9,1 kg
NE 12 240

M/7
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

9,2 kg
NE 12 240

L/8
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

10,1 kg
NE 12 240

XL/9
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

10,5 kg
NE 12 240

XXL/10
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

11,5 kg
NE 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1695 suprathin

4X21X

EN 388

CAT. II

SKUPINA 6
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1695 suprathin

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
50 x 27 x 30 cm

0,04 m3

6,9 kg
DA 12 240

M/7
50 x 27 x 30 cm

0,04 m3

7,2 kg
DA 12 240

L/8
50 x 27 x 30 cm

0,04 m3

7,5 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 27 x 30 cm

0,043 m3

7,8 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 27 x 30 cm

0,043 m3

8,2 kg
DA 12 240

3XL/11
53 x 27 x 30 cm

0,043 m3

8,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1694 natural

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 6
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Bambusova vlakna, elastan

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1694 natural

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 120

XL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1919 dot green

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši opri-
jem in zaščito. Nitrilne pike še dodatno izboljšujejo oprijem 
in daljšajo obstojnost.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1919 dot green

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,6 kg
DA 12 120

S/6
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 120

3XL/11
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1921 dot optimal

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši opri-
jem in zaščito. Nitrilne pike še dodatno izboljšujejo oprijem 
in daljšajo obstojnost.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1921 dot optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 120

3XL/11
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1984 halfback dot

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 6
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši opri-
jem in zaščito. Nitrilne pike še dodatno izboljšujejo oprijem 
in daljšajo obstojnost.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1984 halfback dot

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

5,3 kg
DA 12 120

M/7
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

5,8 kg
DA 12 120

L/8
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6,3 kg
DA 12 120

XL/9
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6,8 kg
DA 12 120

XXL/10
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,3 kg
DA 12 120

3XL/11
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



 NitroFoam 1922 fullback dot

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

DOLŽINA ROKAVICE 27 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši opri-
jem in zaščito. Nitrilne pike še dodatno izboljšujejo oprijem 
in daljšajo obstojnost.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila.

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1922 fullback dot

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 100

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 100

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3
6 kg

DA 12 100

XXL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 100

3XL/11
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

7 kg
DA 12 100

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1668 thermo

4132X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, trganje, kontaktna toplota

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1668 thermo

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
60 x 34 x 42 cm

0,086 m3

12,3 kg
DA 12 120

M/7
60 x 34 x 42 cm

0,086 m3

12,8 kg
DA 12 120

L/8
60 x 34 x 42 cm

0,086 m3

13,3 kg
DA 12 120

XL/9
63 x 34 x 46 cm

0,09 m3

13,7 kg
DA 12 120

XXL/10
63 x 34 x 46 cm

0,09 m3

14,2 kg
DA 12 120

3XL/11
63 x 34 x 46 cm

0,09 m3

14,7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



 NitroFoam 1928 thermo dot

3121X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA PES/akril

FINOST PODLOGE Srednje močan akril 10 / mehek poliester 13.

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši opri-
jem in zaščito. Nitrilne pike še dodatno izboljšujejo oprijem 
in daljšajo obstojnost.

ZAŠČITA Obraba, kontaktna toplota

UPORABA Delo v stiku s toploto, delo v hladnih območjih

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1928 thermo dot

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

10,2 kg
DA 12 120

L/8
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

11,3 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

12,5 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

13 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

14 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1987 cut C

4X44C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 6
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1987 cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6,6 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,2 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,8 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

8,4 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFoam 1667 aramid cut E

4X43E X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFoam je posebna penasta nitrilna 

prevleka, ki zagotavlja odličen oprijem v vlažnih in suhih oko-
ljih ter nudi dolgo obstojnost. Pri nekaterih modelih se lahko 
oprijem in obstojnost izboljšata z dodajanjem protizdrsnih ni-
trilnih pik. Struktura pene AERO® NitroFoam odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti.
Izjemno zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in 
zmanjšuje utrujenost rok.

PLETENINA Aramid, stekleno vlakno

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, pretrganje, prebod, kontaktna toplota

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transfer, delo z orodji, montaža, popravila

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1667 aramid cut E

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6,6 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,2 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,8 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

8,4 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

CAT. II



Opombe



AERO®

NitroSkin

Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna prevleka iz 
mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v suhem, mokroti in pri stiku z 
oljem ter dolgo obstojnost. AERO® NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki 
poveča trenje rokavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje delovanje sile in 
olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi ali hladnimi predmeti. Zelo tanka 
prevleka zagotavlja izjemno otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja 
vrhunsko udobje za zmanjšanje utrujenosti prstov.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/DA

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C izbrani modeli DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU delno

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



NitroSkin 1904

4123X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna 

prevleka iz mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v su-
hem, mokroti in pri stiku z oljem ter dolgo obstojnost. AERO® 
NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki poveča trenje ro-
kavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje 
delovanje sile in olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi 
ali hladnimi predmeti. Zelo tanka prevleka zagotavlja izjemno 
otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udo-
bje za zmanjšanje utrujenosti prstov.

PLETENINA Najlon/elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prebod

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, 
popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in 
predelava olja

PLETENINA

ZRAK

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroSkin (površina)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1904

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12 kg
DA 12 240

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

13,5 kg
DA 12 240

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

16,9 kg
DA 12 240

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSkin 1905 light

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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10 25 50 75
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2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna 

prevleka iz mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v su-
hem, mokroti in pri stiku z oljem ter dolgo obstojnost. AERO® 
NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki poveča trenje ro-
kavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje 
delovanje sile in olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi 
ali hladnimi predmeti. Zelo tanka prevleka zagotavlja izjemno 
otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udo-
bje za zmanjšanje utrujenosti prstov.

PLETENINA Elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, 
popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in 
predelava olja

PLETENINA

ZRAK

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroSkin (površina)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1905 light

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12 kg
DA 12 240

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

13,5 kg
DA 12 240

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

16,9 kg
DA 12 240

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



4121X X1XXXX CAT. II

NitroSkin 1910 touch

EN 388 EN 407

TOUCH 
SCREEN

SKUPINA 7
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna 

prevleka iz mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v su-
hem, mokroti in pri stiku z oljem ter dolgo obstojnost. AERO® 
NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki poveča trenje ro-
kavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje 
delovanje sile in olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi 
ali hladnimi predmeti. Zelo tanka prevleka zagotavlja izjemno 
otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udo-
bje za zmanjšanje utrujenosti prstov.

PLETENINA Elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6-M/7, L/8 - XL/9, XXL/10 - 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, 
popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in 
predelava olja

PLETENINA

ZRAK

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroSkin (površina)AERO® NitroSkin

NOVOST 06/2020



NitroSkin 1910 touch

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
–

M/7

65 x 30 x 27 cm
0,052 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8 
– 

XL/9

65 x 30 x 27 cm
0,052 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10 
– 

3XL/11

65 x 30 x 27 cm
0,052 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSkin 1920 optimal

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna 

prevleka iz mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v su-
hem, mokroti in pri stiku z oljem ter dolgo obstojnost. AERO® 
NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki poveča trenje ro-
kavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje 
delovanje sile in olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi 
ali hladnimi predmeti. Zelo tanka prevleka zagotavlja izjemno 
otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udo-
bje za zmanjšanje utrujenosti prstov.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, 
popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in 
predelava olja

PLETENINA

ZRAK

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroSkin (površina)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1920 optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

8,2 kg
DA 12 240

M/7
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

9,9 kg
DA 12 240

L/8
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

10,6 kg
DA 12 240

XL/9
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

12,3 kg
DA 12 240

XXL/10
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

13 kg
DA 12 240

3XL/11
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

14,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSkin 1925 rib optimal

3121X X1XXXX CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna 

prevleka iz mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v su-
hem, mokroti in pri stiku z oljem ter dolgo obstojnost. AERO® 
NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki poveča trenje ro-
kavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje 
delovanje sile in olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi 
ali hladnimi predmeti. Zelo tanka prevleka zagotavlja izjemno 
otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udo-
bje za zmanjšanje utrujenosti prstov.

PLETENINA Grob poliester

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, 
popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in 
predelava olja.

PLETENINA

ZRAK

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroSkin (površina)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1925 rib optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

13,2 kg
DA 12 240

M/7
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

13,7 kg
DA 12 240

L/8
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

14,2 kg
DA 12 240

XL/9
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

15 kg
DA 12 240

XXL/10
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

15,3 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSkin 1955 reinforced cut B 

3X21B X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna 

prevleka iz mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v su-
hem, mokroti in pri stiku z oljem ter dolgo obstojnost. AERO® 
NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki poveča trenje ro-
kavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje 
delovanje sile in olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi 
ali hladnimi predmeti. Zelo tanka prevleka zagotavlja izjemno 
otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udo-
bje za zmanjšanje utrujenosti prstov. Ojačan palec.

PLETENINA Izjemno fi na Hi-Tech pletenina

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, 
popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in 
predelava olja

PLETENINA

ZRAK

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroSkin (površina)AERO® NitroSkin

NOVOST 06/2020

OKREPLJENO



NitroSkin 1955 reinforced cut B 

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12 kg
DA 12 120

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12,5 kg
DA 12 120

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

13,5 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

15,9 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

16,9 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

17,9 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSkin 1906 cut C

3X44C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSkin je posebna revolucionarna nitrilna 

prevleka iz mikropene, ki zagotavlja odlično protizdrsnost v su-
hem, mokroti in pri stiku z oljem ter dolgo obstojnost. AERO® 
NitroSkin je še posebej tanka prevleka, ki poveča trenje ro-
kavic in predmetov ter tako zagotavlja odlično protizdrsnost. 
Na notranji strani prevleke je plast mikro pene, ki zmanjšuje 
delovanje sile in olj, hkrati pa izolira roke v stiku z vročimi 
ali hladnimi predmeti. Zelo tanka prevleka zagotavlja izjemno 
otipljivo občutljivost. Zračna prevleka zagotavlja vrhunsko udo-
bje za zmanjšanje utrujenosti prstov.

PLETENINA Izjemno fi na Hi-Tech pletenina

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje, prebod

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno 
rokovanje, transport, delo z orodjem, montaža, fi na dela, 
popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, pridobivanje in 
predelava olja

PLETENINA

ZRAK

OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroSkin (površina)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1906 cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12 kg
DA 12 240

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

13,5 kg
DA 12 240

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

16,9 kg
DA 12 240

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

NitroCom

Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, obdelana s peskom, 
ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti in suhem ter dolgo obstojnost. Površina 
AERO® NitroCom je zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in 
prijetimi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji premaz je 
sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne odpravlja le mehanskih udarcev 
in učinka olj, ampak tudi izolira pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova 
zračnost ponuja maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/DA

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU delno

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



NitroCom 1930
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, 

obdelana s peskom, ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti 
in suhem ter dolgo obstojnost. Površina AERO® NitroCom je 
zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in prije-
timi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji 
premaz je sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne od-
pravlja le mehanskih udarcev in učinka olj, ampak tudi izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova zračnost ponuja 
maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

PLETENINA Najlon/elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila, 
pridobivanje in predelava olj

ZRAK
OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroCom prevleka (površina)AERO® NitroCom



NitroCom 1930

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
59x24x25 cm
0.0354 m3

5,2 kg
DA 12 120

M/7
59x25x25 cm
0.036875 m3

5,5 kg
DA 12 120

L/8
59x26x25 cm
0.03835 m3

6 kg
DA 12 120

XL/9
59x27x25 cm
0.039825 m3

6,4 kg
DA 12 120

XXL/10
59x28x25 cm

0.0413 m3

6,8 kg
DA 12 120

3XL/11
59x29x25 cm
0.042775 m3

7,2 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroCom 1938 refl ex

3141X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, 

obdelana s peskom, ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti 
in suhem ter dolgo obstojnost. Površina AERO® NitroCom je 
zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in prije-
timi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji 
premaz je sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne od-
pravlja le mehanskih udarcev in učinka olj, ampak tudi izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova zračnost ponuja 
maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

PLETENINA Najlon/elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila, 
pridobivanje in predelava olj

ZRAK
OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroCom prevleka (površina)AERO® NitroCom



NitroCom 1938 refl ex

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3
4,1 kg

DA 12 120

M/7
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

4,4 kg
DA 12 120

L/8
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

4,85 kg
DA 12 120

XL/9
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

5,18 kg
DA 12 120

XXL/10
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

5,6 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroCom 1931 premium

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, 

obdelana s peskom, ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti 
in suhem ter dolgo obstojnost. Površina AERO® NitroCom je 
zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in prije-
timi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji 
premaz je sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne od-
pravlja le mehanskih udarcev in učinka olj, ampak tudi izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova zračnost ponuja 
maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

PLETENINA Najlon/elastan

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila, 
pridobivanje in predelava olj

ZRAK
OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroCom prevleka (površina)AERO® NitroCom



NitroCom 1931 premium

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XS/5
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,5 kg
DA 12 240

S/6
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,6 kg
DA 12 240

M/7
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,65 kg
DA 12 240

L/8
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,7 kg
DA 12 240

XL/9
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

6 kg
DA 12 240

XXL/10
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

6,3 kg
DA 12 240

3XL/11
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

6,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroCom 1684 optimal

4132X X1XXXX CAT. II
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, 

obdelana s peskom, ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti 
in suhem ter dolgo obstojnost. Površina AERO® NitroCom je 
zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in prije-
timi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji 
premaz je sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne od-
pravlja le mehanskih udarcev in učinka olj, ampak tudi izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova zračnost ponuja 
maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba in pretrganje

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila, 
pridobivanje in predelava olj

ZRAK
OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroCom prevleka (površina)AERO® NitroCom



NitroCom 1684 optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
56x25x24 cm
0,0336 m3

4,5 kg
DA 12 120

M/7
56x25x24 cm
0,0336 m3

4,8 kg
DA 12 120

L/8
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,1 kg
DA 12 120

XL/9
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,3 kg
DA 12 120

XXL/10
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,8 kg
DA 12 120

3XL/11
56x25x24 cm
0,0336 m3

6,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroCom 1945 bamboo

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, 

obdelana s peskom, ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti 
in suhem ter dolgo obstojnost. Površina AERO® NitroCom je 
zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in prije-
timi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji 
premaz je sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne od-
pravlja le mehanskih udarcev in učinka olj, ampak tudi izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova zračnost ponuja 
maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

PLETENINA Najlon/bambus

FINOST PODLOGE Super fi na 15

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila, 
pridobivanje in predelava olj.

ZRAK
OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroCom prevleka (površina)AERO® NitroCom



NitroCom 1945 bamboo

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

5,25 kg
DA 12 120

M/7
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

5,75 kg
DA 12 120

L/8
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

6,3 kg
DA 12 120

XL/9
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

7 kg
DA 12 120

XXL/10
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

7,2 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroCom 1985 superknit cut C

4X42C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

ÚPLET
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, 

obdelana s peskom, ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti 
in suhem ter dolgo obstojnost. Površina AERO® NitroCom je 
zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in prije-
timi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji 
premaz je sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne od-
pravlja le mehanskih udarcev in učinka olj, ampak tudi izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova zračnost ponuja 
maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

PLETENINA Hi-Tech super vlakno superknit brez dodanih steklenih in jekle-
nih vlaken

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, pretrganje, olje in kontaktna toplota

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeništvo, običajno ro-
kovanje, transfer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila, 
pridobivanje in predelava olj

ZRAK
OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PREVLEKA

AERO® NitroCom prevleka (površina)AERO® NitroCom

OJAČANA



NitroCom 1985 superknit cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
59x24x25 cm
0.0354 m3

5,2 kg
DA 12 240

M/7
59x25x25 cm
0.036875 m3

5,5 kg
DA 12 240

L/8
59x26x25 cm
0.03835 m3

6 kg
DA 12 240

XL/9
59x27x25 cm
0.039825 m3

6,4 kg
DA 12 240

XXL/10
59x28x25 cm

0.0413 m3

6,8 kg
DA 12 240

3XL/11
59x29x25 cm
0.042775 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroCom 1929 cut D optimal
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroCom je posebna nitrilna prevleka, 

obdelana s peskom, ki zagotavlja odličen oprijem v mokroti 
in suhem ter dolgo obstojnost. Površina AERO® NitroCom je 
zasnovana tako, da poveča oprijem med rokavicami in prije-
timi predmeti ter zagotavlja odlično oprijemno silo. Notranji 
premaz je sestavljen iz slemenske mikrostrukture, ki ne od-
pravlja le mehanskih udarcev in učinka olj, ampak tudi izolira 
pred vročimi in hladnimi predmeti. Njegova zračnost ponuja 
maksimalno udobje za zmanjšanje utrujenosti rok.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje in prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, 
gradbeništvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tvega-
njem prereza in obrabe, logistika in skladiščenje, transfer, 
popravila, oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s pri-
sotnostjo olj

ZRAK
OLJE (delna odpornost proti prodiranju)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroCom prevleka (površina)AERO® NitroCom



NitroCom 1929 cut D optimal

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

17,2 kg
DA 12 240

M/7
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

18,5 kg
DA 12 240

L/8
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

21 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

22,8 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

23,7 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

26 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

NitroFlat

Prevleka AERO® NitroFlat je gladka nitrilna prevleka, ki zagotavlja odlično 
protizdrsnost v suhem, dobro obstojnost in močno zaščito proti obrabi. Nitril 
na splošno predstavlja zelo dobro odpornost na olja, maziva in ogljikovodikove 
izdelke, pa tudi na aromatična ali klorirana raztopila. Ne vsebuje beljakovin 
in ima zelo nizko vsebnost katalizatorjev, zato ga uporabnik zelo dobro 
prenaša, še zlasti ob dolgotrajnem nošenju. Prevleka AERO® NitroFlat 
je nepredušna (popolnoma neprepustna plast za olja, tekočine in zrak).

 

OBČUTEK OB ROKOVANJU delno

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU NE

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/NE

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C izbrani modeli DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU DA

ODPORNOST PROTI PREREZU NE

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



NitroFlat 1751
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TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFlat je gladka nitrilna prevleka, ki zago-

tavlja odlično protizdrsnost v suhem, dobro obstojnost in moč-
no zaščito proti obrabi. Nitril na splošno predstavlja zelo dobro 
odpornost na olja, maziva in ogljikovodikove izdelke, pa tudi 
na aromatična ali klorirana raztopila. Ne vsebuje beljakovin in 
ima zelo nizko vsebnost katalizatorjev, zato ga uporabnik zelo 
dobro prenaša, še zlasti ob dolgotrajnem nošenju. Prevleka 
AERO® NitroFlat je nepredušna (popolnoma neprepustna 
plast za olja, tekočine in zrak).

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, mon-
taža, fi na dela, popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, 
oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroFlat (površina)AERO® NitroFlat



NitroFlat 1751

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

9,3 kg
DA 12 240

M/7
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

9,7 kg
DA 12 240

L/8
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

10,1 kg
DA 12 240

XL/9
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

10,8 kg
DA 12 240

XXL/10
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

11,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFlat 1653 optimal

3X11X X1XXXX CAT. II
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TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFlat je gladka nitrilna prevleka, ki zago-

tavlja odlično protizdrsnost v suhem, dobro obstojnost in moč-
no zaščito proti obrabi. Nitril na splošno predstavlja zelo dobro 
odpornost na olja, maziva in ogljikovodikove izdelke, pa tudi 
na aromatična ali klorirana raztopila. Ne vsebuje beljakovin in 
ima zelo nizko vsebnost katalizatorjev, zato ga uporabnik zelo 
dobro prenaša, še zlasti ob dolgotrajnem nošenju. Prevleka 
AERO® NitroFlat je nepredušna (popolnoma neprepustna 
plast za olja, tekočine in zrak).

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, mon-
taža, fi na dela, popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, 
oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroFlat (površina)AERO® NitroFlat



NitroFlat 1653 optimalNitroFlat 1653 optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

10 kg
DA 12 240

M/7
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

10,2 kg
DA 12 240

L/8
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

10,7 kg
DA 12 240

XL/9
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

11,8 kg
DA 12 240

XXL/10
52 x 26 x 40 cm

0,054 m3

12,5 kg
DA 12 240

3XL/11
52 x 26 x 40 cm

0,054 m3

12,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroFlat 1988 halfback optimal

2X21X

EN 388

CAT. II
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TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroFlat je gladka nitrilna prevleka, ki zago-

tavlja odlično protizdrsnost v suhem, dobro obstojnost in moč-
no zaščito proti obrabi. Nitril na splošno predstavlja zelo dobro 
odpornost na olja, maziva in ogljikovodikove izdelke, pa tudi 
na aromatična ali klorirana raztopila. Ne vsebuje beljakovin in 
ima zelo nizko vsebnost katalizatorjev, zato ga uporabnik zelo 
dobro prenaša, še zlasti ob dolgotrajnem nošenju. Prevleka 
AERO® NitroFlat je nepredušna (popolnoma neprepustna 
plast za olja, tekočine in zrak).

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, mon-
taža, fi na dela, popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, 
oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

PLETENINA

PREVLEKA

AERO® NitroFlat (površina)AERO® NitroFlat



NitroFlat 1988 halfback optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

L/8
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

12,5 kg
DA 12 240

XL/9
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

13 kg
DA 12 240

XXL/10
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

13,5 kg
DA 12 240

3XL/11
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

14 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

NitroSand

Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s peskano 
površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem ali oljnem okolju, 
dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka nitrilna prevleka je nepredušna 
(popolnoma blokira prodiranje olja, tekočin in zraka). Druga površinska plast 
je zasnovana tako, da poveča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom 
in tako zagotovi popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk 
na roke pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke izolira pred vročimi in 
hladnimi predmeti.

OBČUTEK OB ROKOVANJU delno

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU NE

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/DA

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU DA

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE izbrani modeli DA

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



NitroSand 1584 refl ex optimal

4121X X1XXXX CAT. II
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TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevle-

ka s peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, 
vlažnem ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. 
Prva gladka nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma bloki-
ra prodiranje olja, tekočin in zraka). Druga površinska plast je 
zasnovana tako, da poveča trenje med rokavico in dvignjenim 
predmetom in tako zagotovi popoln oprijem rokavice. Dvojna 
prevleka odpravlja pritisk na roke pri rokovanju s trdimi pred-
meti, hkrati pa roke izolira pred vročimi in hladnimi predmeti.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE 13

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, mon-
taža, fi na dela, popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, 
oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)



NitroSand 1584 refl ex optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
52 x 27 x 30 cm

0,042 m3

5,8 kg
DA 12 120

L/8
52 x 27 x 30 cm

0,042 m3

6,1 kg
DA 12 120

XL/9
52 x 28 x 30 cm

0,044 m3

6,6 kg
DA 12 120

XXL/10
52 x 28 x 30 cm

0,044 m3

7 kg
DA 12 120

3XL/11
52 x 28 x 30 cm

0,044 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



 NitroSand 1779 light

4111X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 10
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TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevle-

ka s peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, 
vlažnem ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. 
Prva gladka nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma bloki-
ra prodiranje olja, tekočin in zraka). Druga površinska plast je 
zasnovana tako, da poveča trenje med rokavico in dvignjenim 
predmetom in tako zagotovi popoln oprijem rokavice. Dvojna 
prevleka odpravlja pritisk na roke pri rokovanju s trdimi pred-
meti, hkrati pa roke izolira pred vročimi in hladnimi predmeti.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, mon-
taža, fi na dela, popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, 
oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)



NitroSand 1779 light

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

 4,5 kg
DA 12 120

M/7
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

6,5 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



 NitroSand 1780 halfback optimal

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 10
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TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevle-

ka s peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, 
vlažnem ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. 
Prva gladka nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma bloki-
ra prodiranje olja, tekočin in zraka). Druga površinska plast je 
zasnovana tako, da poveča trenje med rokavico in dvignjenim 
predmetom in tako zagotovi popoln oprijem rokavice. Dvojna 
prevleka odpravlja pritisk na roke pri rokovanju s trdimi pred-
meti, hkrati pa roke izolira pred vročimi in hladnimi predmeti.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, mon-
taža, fi na dela, popravila, občutljivi deli, delikatno rokovanje, 
oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)



NitroSand 1780 halfback optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
52x26x30 cm

0,041 m3

5,4 kg
DA 12 120

L/8
52x26x30 cm

0,041 m3

6  kg
DA 12 120

XL/9
52x28x30 cm

0,044 m3

6,5 kg
DA 12 120

XXL/10
52x28x30 cm

0,044 m3

7,2  kg
DA 12 120

3XL/11
52x28x30 cm

0,044 m3

7,2 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSand 1795 fullback long

AKL

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III4121X

EN 388

SKUPINA 10
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

KEMIJSKA ZAŠČITA
SIST EN ISO 374-1
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom  
1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji

SIST EN ISO 374-5
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom  
5. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred tveganji, povezanimi z mikroorganizmi

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

DOLŽINA ROKAVICE 30 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična odpornost

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, petrokemična industri-
ja, strojništvo, gradbeništvo, arhitektura, logistika in skladiščenje, 
transfer, popravila, oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s 
prisotnostjo olj in kemikalij

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



NitroSand 1795 fullback long

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,40 kg
DA 12 120

L/8
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,60 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,80 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

14,30 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.



1788 NitroSand fullback light

JKL

EN ISO 374-1:
2016+A1:2018

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III41X1X

EN 388
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

KEMIJSKA ZAŠČITA
SIST EN ISO 374-1
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom  
1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji

SIST EN ISO 374-5
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom  
5. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred tveganji, povezanimi z mikroorganizmi

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

DOLŽINA ROKAVICE 30 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična odpornost

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, petrokemična industri-
ja, strojništvo, gradbeništvo, arhitektura, logistika in skladiščenje, 
transfer, popravila, oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s 
prisotnostjo olj in kemikalij

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



1788 NitroSand fullback light

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,40 kg
DA 12 120

L/8
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,60 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,80 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

14,30 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.



 NitroSand 1787 mechanic

3241XP X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevle-

ka s peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, 
vlažnem ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. 
Prva gladka nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma bloki-
ra prodiranje olja, tekočin in zraka). Druga površinska plast je 
zasnovana tako, da poveča trenje med rokavico in dvignjenim 
predmetom in tako zagotovi popoln oprijem rokavice. Dvojna 
prevleka odpravlja pritisk na roke pri rokovanju s trdimi pred-
meti, hkrati pa roke izolira pred vročimi in hladnimi predmeti.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI L/8, XL/9, XXL/10

DOLŽINA ROKAVICE 24 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito. Posebna plastična plast, nanesena na 
hrbet z neposrednim brizganjem, poveča zaščito hrbtne strani 
roke pred udarci.

ZAŠČITA Obraba, trganje, udarec, kontaktna toplota

UPORABA Avtomobilska industrija, strojništvo, običajno rokovanje, trans-
fer, delo z orodji, montaža, fi no delo, popravila, pridobivanje 
in predelava olj

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



NitroSand 1787 mechanic

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

L/8
65x27x28cm

0,05 m3

8,5 kg
DA 12 60

XL/9
65x27x28cm

0,05 m3

9,5 kg
DA 12 60

XXL/10
65x27x28cm

0,05 m3

10,5 kg
DA 12 60

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSand 1912 cut C

4X43C X1XXXX CAT. II

EN 407EN 388EN 388

SKUPINA 10
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje in prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeni-
štvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tveganjem prereza in ob-
rabe, logistika in skladiščenje, transfer, popravila, oljarska in naftna 
industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



NitroSand 1912 cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
 60 x 24 x 61 cm

0,08784 m3

16 kg
DA 12 120

M/7
 60 x 25 x 61 cm

0,0915 m3

17 kg
DA 12 120

L/8
60 x 26 x 61 cm

0,09516 m3

18,3 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 27 x 65 cm

0,1053 m3

20,20 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 28 x 65 cm

0,1092 m3

23,8 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 29 x 65 cm

0,1131 m3

25,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSand 1939 cut D budget

4X44D X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje in prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeni-
štvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tveganjem prereza in ob-
rabe, logistika in skladiščenje, transfer, popravila, oljarska in naftna 
industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



NitroSand 1939 cut D budget

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
58x28x30 cm

0,049 m3

7,8 kg
DA 12 120

M/7
58x28x30 cm

0,049 m3

7,8 kg
DA 12 120

L/8
58x28x30 cm

0,049 m3

8,2 kg
DA 12 120

XL/9
58x28x30 cm

0,049 m3

10,1 kg
DA 12 120

XXL/10
58x28x30 cm

0,049 m3

10,8 kg
DA 12 120

3XL/11
58x28x30 cm

0,049 m3

11,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSand 1903 aramid cut C

4X42C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 10
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Aramid / stekleno vlakno

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI XL/9, XXL/10

DOLŽINA ROKAVICE 28 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeni-
štvo, delo z ostrimi predmeti in tveganjem prereza in obrabe, logi-
stika in skladiščenje, transfer, fi no delo, popravila, oljarska in naftna 
industrija, pridobivanje in predelava olj

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



NitroSand 1903 aramid cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XL/9
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,3 kg
DA 12 120

XXL/10
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSand 1994 halfback cut C
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje in prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeni-
štvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tveganjem prereza in ob-
rabe, logistika in skladiščenje, transfer, popravila, oljarska in naftna 
industrija, delo v pogojih s prisotnostjo olj

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



NitroSand 1994 halfback cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
60x24x30 cm
0,04232 m3

10 kg
DA 12 120

M/7
60x25x30 cm

0,045 m3

10,5 kg
DA 12 120

L/8
60x26x30 cm

0,0468 m3

11,25 kg
DA 12 120

XL/9
60x27x32 cm
0,05184 m3

11,17 kg
DA 12 120

XXL/10
60x28x32 cm
0,05376 m3

11,75 kg
DA 12 120

3XL/11
60x29x32 cm
0,05568 m3

12 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroSand 1944 halfback cut C optimal

4X43C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Fina pletenina Hi-Tech

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši oprijem in 
zaščito.

ZAŠČITA Obraba, prerez, raztrganje in prebod

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, strojništvo, gradbeni-
štvo, arhitektura, delo z ostrimi predmeti in tveganjem prereza in 
obrabe, logistika in skladiščenje, transfer, popravila

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA



NitroSand 1944 halfback cut C optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

8,5 kg
DA 12 120

L/8
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

9,9 kg
DA 12 120

XL/9
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

11 kg
DA 12 120

XXL/10
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

12,2 kg
DA 12 120

3XL/11
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

13,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

LexGrip

Prevleka AERO® LexGrip je nagubana prevleka iz lateksa, ki zagotavlja odličen 
oprijem tako v suhem kot mokrem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. 
AERO® LexGrip odstranjuje pritisk na roke pri rokovanju s trdimi predmeti. 
Zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in zmanjšuje utrujenost rok. 
Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v oljnem okolju.



LexGrip 1989 halfback optimal

2122X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexGrip je nagubana prevleka iz lateksa, 

ki zagotavlja odličen oprijem tako v suhem kot mokrem 
okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. AERO® LexGrip 
odstranjuje pritisk na roke pri rokovanju s trdimi predmeti. 
Zračna prevleka zagotavlja udobje pri nošenju in zmanjšuje 
utrujenost rok. Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za 
delo v oljnem okolju.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Gradbeništvo in arhitektura, običajno rokovanje, transport, 
delo z orodjem, kmetijstvo in vrtnarstvo, prosti čas, splošne 
dejavnosti v skladišču

AERO® LexGrip površina



LexGrip 1989 halfback optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

L/8
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

12,5 kg
NE 12 240

XL/9
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

13 kg
NE 12 240

XXL/10
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

13,5 kg
NE 12 240

3XL/11
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

14 kg
NE 12 240

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

LexFoam

Prevleka AERO® LexFoam je posebna plast penastega lateksa, ki zagotavlja 
odličen oprijem tako v suhem kot vlažnem okolju in zelo dobro obstojnost. 
Penasta struktura AERO® LexFoam odpravlja delovanje sil in roke tudi izolira 
pred vročimi ali hladnimi predmeti. Zračna prevleka zagotavlja izredno udobje 
in zmanjšuje utrujenost rok. Udobno anatomsko oblikovanje rokavic zagotavlja 
najspretnejše rokovanje. Rokavice s prevleko AERO® LexFoam se prilagajajo 
rokam in tako kar najbolj povečajo spretno rokovanje in udobje uporabnika. 
Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v oljnem okolju.

OBČUTEK OB ROKOVANJU delno

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU DA

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/NE

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU delno

ODPORNOST PROTI PREREZU izbrani modeli DA

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE NE

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



LexFoam 1935 refl ex orange
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EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexFoam je posebna plast penastega late-

ksa, ki zagotavlja odličen oprijem tako v suhem kot vlažnem 
okolju in zelo dobro obstojnost. Penasta struktura prevleke 
AERO® LexFoam odpravlja delovanje sil in roke tudi izolira 
pred vročimi ali hladnimi predmeti. Zračna prevleka zagotavlja 
izredno udobje in zmanjšuje utrujenost rok. Udobno anatom-
sko oblikovanje rokavic zagotavlja najspretnejše rokovanje. 
Rokavice s prevleko AERO® LexFoam se prilagajajo rokam 
in tako kar najbolj povečajo spretno rokovanje in udobje upo-
rabnika. Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v 
oljnem okolju.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Običajno rokovanje, transfer, delo z orodjem, kmetijstvo in 
vrtnarstvo, prosti čas

AERO® LexFoam prevleka (površina)



LexFoam 1935 refl ex orange

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

5,6 kg
NE 12 120

M/7
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6 kg
NE 12 120

L/8
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6,7 kg
NE 12 120

XL/9
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,1 kg
NE 12 120

XXL/10
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,6 kg
NE 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



LexFoam 1916 garden
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexFoam je posebna plast penastega late-

ksa, ki zagotavlja odličen oprijem tako v suhem kot vlažnem 
okolju in zelo dobro obstojnost. Penasta struktura prevleke 
AERO® LexFoam odpravlja delovanje sil in roke tudi izolira 
pred vročimi ali hladnimi predmeti. Zračna prevleka zagotavlja 
izredno udobje in zmanjšuje utrujenost rok. Udobno anatom-
sko oblikovanje rokavic zagotavlja najspretnejše rokovanje. 
Rokavice s prevleko AERO® LexFoam se prilagajajo rokam 
in tako kar najbolj povečajo spretno rokovanje in udobje upo-
rabnika. Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v 
oljnem okolju.

PLETENINA Najlon

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Običajno rokovanje, transfer, delo z orodjem, kmetijstvo in 
vrtnarstvo, prosti čas

AERO® LexFoam prevleka (površina)



LexFoam 1916 garden

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

L/8
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

XXL/10
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



LexFoam 1993 halfback optimal

2121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

SKUPINA 12
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexFoam je posebna plast penastega late-

ksa, ki zagotavlja odličen oprijem tako v suhem kot vlažnem 
okolju in zelo dobro obstojnost. Penasta struktura prevleke 
AERO® LexFoam odpravlja delovanje sil in roke tudi izolira 
pred vročimi ali hladnimi predmeti. Zračna prevleka zagotavlja 
izredno udobje in zmanjšuje utrujenost rok. Udobno anatom-
sko oblikovanje rokavic zagotavlja najspretnejše rokovanje. 
Rokavice s prevleko AERO® LexFoam se prilagajajo rokam 
in tako kar najbolj povečajo spretno rokovanje in udobje upo-
rabnika. Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v 
oljnem okolju.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Fina 13

VELIKOSTI L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Obraba

UPORABA Običajno rokovanje, transfer, delo z orodjem, kmetijstvo in 
vrtnarstvo, prosti čas

AERO® LexFoam prevleka (površina)



LexFoam 1993 halfback optimal

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

L/8
32 x 25 x 26 

0,021 m3

8,1 kg
DA 12 120

XL/9
32 x 25 x 26 

0,021 m3

8,5 kg
DA 12 120

XXL/10
32 x 25 x 26 

0,021 m3

8,9 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



LexFoam 1909 fullback double

2121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexFoam Double je posebna dvojna lateksna 

prevleka s peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, 
vlažnem ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva 
gladka lateksna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodira-
nje tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da 
poveča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagoto-
vi popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke 
pri rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Lateks

FINOST PODLOGE Fina 15

VELIKOSTI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična odpornost

UPORABA Steklarstvo, avtomobilska industrija, petrokemična industrija, stroj-
ništvo, gradbeništvo, arhitektura, logistika in skladiščenje, transport, 
popravila.

AERO® LexFoam Double AERO® LexFoam Double

PREVLEKA 2 - GLADKI LATEKS
(povsem neprepustna plast za 
tekočine)

PREVLEKA 1 - PROTIZDRSNI 
LATEKS

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA TEKOČINE

NOVO 06/2020



LexFoam 1909 fullback double

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

M/7
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

L/8
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

XL/9
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

XXL/10
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

3XL/11
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



LexFoam 1927 thermo

1231X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexFoam je posebna plast penastega late-

ksa, ki zagotavlja odličen oprijem tako v suhem kot vlažnem 
okolju in zelo dobro obstojnost. Penasta struktura prevleke 
AERO® LexFoam odpravlja delovanje sil in roke tudi izolira 
pred vročimi ali hladnimi predmeti. Zračna prevleka zagotavlja 
izredno udobje in zmanjšuje utrujenost rok. Udobno anatom-
sko oblikovanje rokavic zagotavlja najspretnejše rokovanje. 
Rokavice s prevleko AERO® LexFoam se prilagajajo rokam 
in tako kar najbolj povečajo spretno rokovanje in udobje upo-
rabnika. Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v 
oljnem okolju.

PLETENINA Akril

FINOST PODLOGE Srednja 10

VELIKOSTI L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Pretrganje, kontaktna toplota

UPORABA Gradbeništvo, običajno rokovanje, prevoz, delo z orodjem, 
kmetijstvo, prosti čas, delo v stiku s toploto, delo v hladnem 
okolju

AERO® LexFoam prevleka (površina)



LexFoam 1927 thermo

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

L/8
65 x 30 x 25 cm

0,049 m3

10,9 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 31 x 25 cm

0,05 m3

13,3 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 32 x 25 cm

0,052 m3

15,1 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 33 x 25 cm

0,054 m3

15,7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



LexFoam 1937 halfback thermo

2142X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexFoam je posebna plast penastega late-

ksa, ki zagotavlja odličen oprijem tako v suhem kot vlažnem 
okolju in zelo dobro obstojnost. Penasta struktura prevleke 
AERO® LexFoam odpravlja delovanje sil in roke tudi izolira 
pred vročimi ali hladnimi predmeti. Zračna prevleka zagotavlja 
izredno udobje in zmanjšuje utrujenost rok. Udobno anatom-
sko oblikovanje rokavic zagotavlja najspretnejše rokovanje. 
Rokavice s prevleko AERO® LexFoam se prilagajajo rokam 
in tako kar najbolj povečajo spretno rokovanje in udobje upo-
rabnika. Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v 
oljnem okolju.

PLETENINA Poliester

FINOST PODLOGE Srednja 10

VELIKOSTI XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Pretrganje, kontaktna toplota

UPORABA Gradbeništvo, običajno rokovanje, prevoz, delo z orodjem, 
kmetijstvo, prosti čas, delo v stiku s toploto, delo v hladnem 
okolju

AERO® LexFoam prevleka (površina)



LexFoam 1937 halfback thermo

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

XL/9
50 x 28.5 x 33 cm

0,047 m3

9,5 kg
DA 12 120

XXL/10
50 x 28.5 x 33 cm

0,047 m3

9,5 kg
DA 12 120

3XL/11
50 x 28.5 x 33 cm

0,047 m3

9,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



LexFoam 1947 thermo cut C

2X42C X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

ODPORNOST NA TOPLOTO

Glede na razmerje temperature v °C in skrajnega časa
Odpornost na kontaktno toploto

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® LexFoam je posebna plast penastega late-

ksa, ki zagotavlja odličen oprijem tako v suhem kot vlažnem 
okolju in zelo dobro obstojnost. Penasta struktura prevleke 
AERO® LexFoam odpravlja delovanje sil in roke tudi izolira 
pred vročimi ali hladnimi predmeti. Zračna prevleka zagotavlja 
izredno udobje in zmanjšuje utrujenost rok. Udobno anatom-
sko oblikovanje rokavic zagotavlja najspretnejše rokovanje. 
Rokavice s prevleko AERO® LexFoam se prilagajajo rokam 
in tako kar najbolj povečajo spretno rokovanje in udobje upo-
rabnika. Rokavice s to prevleko se ne priporočajo za delo v 
oljnem okolju.

PLETENINA Srednji Hi-Tech termo

FINOST PODLOGE Srednja 10

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Zaščitne rokavice proti nečistočam. S prevleko za boljši 
oprijem in zaščito.

ZAŠČITA Prerez, trganje, kontaktna toplota

UPORABA Gradbeništvo, običajno rokovanje, prevoz, delo z orodjem, 
kmetijstvo, prosti čas, delo v stiku s toploto, delo v hladnem 
okolju

AERO® LexFoam prevleka (površina)



LexFoam 1947 thermo cut C

CAT. II

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
70 x 29 x 45 cm

0,091 m3

13,6 kg
DA 12 120

L/8
70 x 29 x 45 cm

0,091 m3

14 kg
DA 12 120

XL/9
75 x 29 x 45 cm

0,097 m3

14,5 kg
DA 12 120

XXL/10
75 x 29 x 45 cm

0,097 m3

15 kg
DA 12 120

3XL/11
75 x 29 x 45 cm

0,097 m3

15,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT. II. Pri rokavicah za 
delo in zaščito pred srednjimi tveganji, npr. rokavicah za običajno rokovanje, 
je treba dobro zaščito proti prerezu, prebodu in obrabi neodvisno testirati in 
overiti pri uradnem organu.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

Exacomp

AERO Exacomp® vključuje nitrilne/vinilne rokavice za enkratno uporabo. Gre 
za kopolimer s podobnimi lastnostmi kot nitrilne rokavice, toda zahvaljujoč 
vinilni komponenti so te rokavice cenejše od rokavic iz 100% nitrila. Rokavice 
so še nekoliko bolj fi ne in omogočajo popoln oprijem. Material se maksimalno 
prilega površini roke, zato so primerne za delo, ki zahteva največjo občutljivost. 
Imajo širok spekter uporabe tako v zdravstvu, laboratorijih kot v industriji.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU NE

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/delno

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C NE

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU izbrani modeli DA

ODPORNOST PROTI PREREZU NE

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE delno DA

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



Exacomp 1772

EN 374 EN 374

CAT. III

SKUPINA 13
SLO
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OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Finost rokavice (stopnja občutljivosti)

Stopnja udobnosti nošenja

TEHNIČNI PODATKI
NITRIL-VINILNE ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO BREZ PUDRA, LILA.

MATERIAL AERO Exacomp® vključuje nitrilne/vinilne rokavice za enkra-
tno uporabo. Gre za kopolimer s podobnimi lastnostmi kot 
nitrilne rokavice, toda zahvaljujoč vinilni komponenti so te 
rokavice cenejše od rokavic iz 100% nitrila. Rokavice so še 
nekoliko bolj fi ne in omogočajo popoln oprijem. Material se 
maksimalno prilega površini roke, zato so primerne za delo, 
ki zahteva največjo občutljivost. Imajo širok spekter uporabe 
tako v zdravstvu, laboratorijih kot v industriji.

TEŽA 3 g (vel. XL)

DEBELINA 0,05 mm (vel. XL)

VELIKOSTI S, M, L, XL

DOLŽINA ROKAVICE 25 cm (vel. 9)

ZNAČILNOSTI Odpornost proti prodiranju tekočin, olja, maščob in drugih 
nečistoč

UPORABA Avtomobilska industrija, strojna industrija, majhna montaža, 
fi na dela, elektrotehniška industrija, zdravstvo



Exacomp 1772

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Število kosov
v boksu

Število boksov
v škatli

Črtna koda
boks (100 kosov)

Črtna koda
škatla

S
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,4 kg
100 10

M
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,6 kg
100 10

L
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,9 kg
100 10

XL
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

5,2 kg
100 10

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



Opombe



AERO®

Exanit

AERO Exanit® je skupina rokavic iz nitrila in kavčuka za enkratno uporabo.

Tanek in prožen material zagotavlja odličen oprijem drobnih predmetov. Visoka 
elastičnost in obstojnost rokavic določata njihovo uporabo v industriji in tudi 
v zdravstvu. Material na splošno predstavlja dobro odpornost na olja, maziva 
in ogljikovodikove izdelke, pa tudi na aromatična ali klorirana raztopila. Ne 
vsebuje proteinov in ima nizko vsebnost katalizatorjev. Zato se ga dobro 
prenaša, predvsem pri dolgotrajnem nošenju. Material Exanit je nepredušen, 
povsem neprepusten za olja, tekočine in zrak.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU NE

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/delno

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C NE

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU izbrani modeli DA

ODPORNOST PROTI PREREZU NE

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE delno DA

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



Exanit 1773 light

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN 374-5

CAT. III

EN
455

SKUPINA 14
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OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Finost rokavice (stopnja občutljivosti)

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - N-heptan
K - Natrijev hidroksid 40%
T - Formaldehid 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

JKT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

TEHNIČNI PODATKI
NITRILNE ROKAVICE BREZ PUDRA ZA ENKRATNO UPORABO, VIJOLIČNE.

MATERIAL AERO Exanit® je skupina rokavic iz nitrila in kavčuka za en-
kratno uporabo. Tanek in prožen material zagotavlja odličen 
oprijem v mokroti in suhem ter tudi prvovrstno spretno roko-
vanje. Exanit rokavice naredi odporne na celo vrsto kemikalij. 
Ponuja visoko prilagodljivost in občutljivost.

TEŽA 3 g (vel. XL)

DEBELINA 0,05 mm (vel. XL)

VELIKOSTI XS, S, M, L, XL

DOLŽINA ROKAVICE 23 cm (vel. 9)

ZNAČILNOSTI Odpornost proti prodiranju tekočin, olja, maščob in drugih 
nečistoč

UPORABA Avtomobilska industrija, strojna industrija, majhna montaža, 
fi na dela, elektrotehniška industrija, zdravstvo



Exanit 1773 light

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Število kosov
v boksu

Število boksov
v škatli

Črtna koda
boks (200 kosov)

Črtna koda
škatla

XS
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

5,9 kg
200 10

S
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

6,8 kg
200 10

M
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

7,3 kg
200 10

L
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

7,9 kg
200 10

XL
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

8,2 kg
200 10

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

EN ISO 374-1: 2016 TYPE B Stopnja zaščite pred prepustnostjo JKT, N-heptan - razred 3 (vsaj 60 minut), vodikov hidroksid 40% - razred 6 (vsaj 480 minut), formaldehid 37% - razred 6 
(vsaj 480 minut). 

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij. Te rokavice so testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na 
delovnem mestu od tipskega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi 
sprememb fi zikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko 
najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 



Exanit 1774

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN ISO 374-5

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN ISO 374-5

EN
4550493

SKUPINA 14
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Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Finost rokavice (stopnja občutljivosti)

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - N-heptan
K - Natrijev hidroksid 40%
T - Formaldehid 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

JKT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

TEHNIČNI PODATKI
NITRILNE ROKAVICE BREZ PUDRA ZA ENKRATNO UPORABO, SVETLO MODRE.

MATERIAL AERO Exanit® je skupina rokavic iz nitrila in kavčuka za en-
kratno uporabo. Tanek in prožen material zagotavlja odličen 
oprijem v mokroti in suhem ter tudi prvovrstno spretno roko-
vanje. Exanit rokavice naredi odporne na celo vrsto kemikalij. 
Ponuja visoko prilagodljivost in občutljivost.

TEŽA 3,8 g (vel. XL)

DEBELINA 0,075 mm (vel. XL)

VELIKOSTI XS, S, M, L, XL

DOLŽINA ROKAVICE 24 cm (vel. 9)

ZNAČILNOSTI Odpornost proti prodiranju tekočin, olja, maščob in drugih 
nečistoč

UPORABA Avtomobilska industrija, strojna industrija, majhna montaža, 
fi na dela, elektrotehniška industrija, zdravstvo



Exanit 1774

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Število kosov
v boksu

Število boksov
v škatli

Črtna koda
boks (200 kosov)

Črtna koda
škatla

XS
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4 kg
100 10

S
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,4 kg
100 10

M
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,6 kg
100 10

L
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,9 kg
100 10

XL
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

5,2 kg
100 10

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

EN ISO 374-1: 2016 TYPE B Stopnja zaščite pred prepustnostjo JKT, N-heptan - razred 3 (vsaj 60 minut), vodikov hidroksid 40% - razred 6 (vsaj 480 minut), formaldehid 37% - razred 6 
(vsaj 480 minut). 

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij. Te rokavice so testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na 
delovnem mestu od tipskega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi 
sprememb fi zikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko 
najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 



Exanit 1775 heavy

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN 374-5

CAT. III

EN
455

SKUPINA 14
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Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Finost rokavice (stopnja občutljivosti)

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - N-heptan
K - Natrijev hidroksid 40%
T - Formaldehid 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

JKT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

TEHNIČNI PODATKI
NITRILNE ROKAVICE BREZ PUDRA ZA ENKRATNO UPORABO, ZELENE.

MATERIAL AERO Exanit® je skupina rokavic iz nitrila in kavčuka za en-
kratno uporabo. Tanek in prožen material zagotavlja odličen 
oprijem v mokroti in suhem ter tudi prvovrstno spretno roko-
vanje. Exanit rokavice naredi odporne na celo vrsto kemikalij. 
Ponuja visoko prilagodljivost in občutljivost.

TEŽA 6 g (vel. XL)

DEBELINA 0,125 mm (vel. XL)

VELIKOSTI S, M, L, XL

DOLŽINA ROKAVICE 24 cm (vel. 9)

ZNAČILNOSTI Odpornost proti prodiranju tekočin, olja, maščob in drugih 
nečistoč

UPORABA Avtomobilska industrija, strojna industrija, majhna montaža, 
fi na dela, elektrotehniška industrija, zdravstvo



Exanit 1775 heavy

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Število kosov
v boksu

Število boksov
v škatli

Črtna koda
boks (100 kosov)

Črtna koda
škatla

S
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

6,6 kg
100 10

M
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

7,1 kg
100 10

L
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

7,3 kg
100 10

XL
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

8 kg
100 10

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

EN ISO 374-1: 2016 TYPE B Stopnja zaščite pred prepustnostjo JKT, N-heptan - razred 3 (vsaj 60 minut), vodikov hidroksid 40% - razred 6 (vsaj 480 minut), formaldehid 37% - razred 6 
(vsaj 480 minut). 

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij. Te rokavice so testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na 
delovnem mestu od tipskega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi 
sprememb fi zikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko 
najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 



Opombe



AERO®

Exalex

AERO Exalex® vsebuje lateksne rokavice za enkratno uporabo. Površina teh 
rokavic omogoča popoln oprijem, material pa se kar najbolj prilagaja površini 
roke, kar omogoča uporabo pri delu, ki zahteva maksimalno občutljivost. 
Kljub tankemu profi lu so rokavice zelo odporne na trganje. Imajo širok spekter 
uporabe tako v zdravstvu, laboratorijih kot v industriji.

OBČUTEK OB ROKOVANJU DA

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU NE

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/delno

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C NE

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU izbrani modeli DA

ODPORNOST PROTI PREREZU NE

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE delno DA

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE



Exalex 1776

BKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type C EN 374-5

CAT. III

SKUPINA 15
SLO
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OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Finost rokavice (stopnja občutljivosti)

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C
Aceton
Natrijev hidroksid 40%
Formaldehid 37% 

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

???

EN ISO 374-1:
2016/Type C

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

TEHNIČNI PODATKI
LATEKSNE ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO S PUDROM, BELE.

MATERIAL AERO Exalex® vsebuje lateksne rokavice za enkratno uporabo. 
Površina teh rokavic omogoča popoln oprijem, material pa se 
kar najbolj prilagaja površini roke, kar omogoča uporabo pri 
delu, ki zahteva maksimalno občutljivost. Kljub tankemu pro-
fi lu so rokavice zelo odporne na trganje. Imajo širok spekter 
uporabe tako v zdravstvu, laboratorijih kot v industriji.

TEŽA 5 g (vel. XL)

DEBELINA 0,1 mm (vel. XL)

VELIKOSTI XS, S, M, L, XL

DOLŽINA ROKAVICE 24 cm (vel. 9)

ZNAČILNOSTI Odpornost proti prodiranju tekočin, olja, maščob in drugih 
nečistoč

UPORABA Avtomobilska industrija, strojna industrija, majhna montaža, 
fi na dela, elektrotehniška industrija, zdravstvo



Exalex 1776

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Število kosov
v boksu

Število boksov
v škatli

Črtna koda
boks (200 kosov)

Črtna koda
škatla

XS
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

5,2 kg
100 10

S
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

5,6 kg
100 10

M
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

5,9 kg
100 10

L
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

6,5 kg
100 10

XL
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

7,1 kg
100 10

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

SHRANJEVANJE
Izdelke naj se shranjuje v suhih in dobro zračenih prostorih. Prekomerna vlažnost, toplota ali močna svetloba lahko vplivajo na kakovost rokavic. Za tako nastalo škodo dobavitelj ne 
odgovarja.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.

EN ISO 374-1: 2016 TYPE C, aceton - razred 0, vodikov hidroksid 40% - razred 1 (vsaj 10 minut), formaldehid 37% - razred 6 (vsaj 480 minut).

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij. Te rokavice so testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na 
delovnem mestu od tipskega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi 
sprememb fi zikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko 
najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 



Opombe



TIP A
Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj ŠEST 
preskusnih kemikalij, navedenih v sledeči tabeli

ISO 374-1:2016/Tip A

TIP B
Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj TRI 
preskusne kemikalije, navedene v sledeči tabeli

ISO 374-1:2016/Tip B

TIP C
Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj ENO 
preskusno kemikalijo, navedeno v sledeči tabeli

ISO 374-1:2016/Tip C

IZMERJEN ČAS PRODIRANJA(min) RAZRED PREPUSTNOSTI

> 10 1

> 30 2

> 60 3

> 120 4

> 240 5

> 480 6

A – metanol, B – aceton, C – acetonitril, D – diklormetan, E – ogljikov disulfid, F – toluen, G – dietilamin, H – tetrahidrofuran, I –etilacetat, 
J – n-heptan, K – natrijev hidroksid 40%, L – žveplova kislina 96%, M – dušikova kislina 65%, N – ocetna kislina 99%, O – amonijev hidroksid 25%,
P – vodikov peroksid 30%, S – fluorovodikova kislina 40%, T – formaldehid 37%

Stopnje učinkovitosti odpornosti na prepustnost predstavljajo čas vzdržljivosti, v katerem 
nevarna kemikalija prodre skozi celotno rokavico

AERO®

Kemične
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom –
1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji
SIST EN ISO 374-1

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom – 
SIST EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:
2016

EN ISO 374-5:
2016

EN ISO 374-5:
2016

VIRUS

VIRUS

EN ISO 374-1:
2016

MIKROORGANIZMI VIRUS



OBČUTEK OB ROKOVANJU delno

ZRAČNOST NA DLANSKEM DELU NE

PROTIZDRSNOST V SUHEM / Z OLJI DA/delno

ODPORNOST NA KONTAKTNO TOPLOTO DO 100 °C izbrani modeli DA

ODPORNOST NA PRODIRANJE OLJ NA DLANSKEM DELU DA

ODPORNOST PROTI PREREZU NE

ODPORNOST NA NEKATERE KEMIKALIJE DA

ANTISTATIČNE LASTNOSTI NE

Izrazi in defi nicije

razkroj (degradation)
škodljiva sprememba ene ali več lastnosti materiala zaščitnih rokavic, ki jo povzroči stik s kemikalijami
OPOMBA 1 k geslu Oznake za razkroj lahko vključujejo luščenje, otekanje, razpad, drobljenje, razbarvanje, spremembo dimenzij, videz, strjevanje, mehčanje 
itd.

prodiranje (penetration)
prodiranje kemikalije skozi materiale, šive, luknje ali druge pomanjkljivosti v materialu zaščitnih rokavic na ravni, ki ni molekularna

prepustnost (permeation)
proces, pri katerem kemikalija prehaja skozi material zaščitnih rokavic na molekularni ravni
OPOMBA 1 k geslu Prepustnost vključuje naslednje korake:
- absorpcija kemijskih molekul skozi površino materiala (zunanjo stranjo), ki je v stiku s kemikalijo;
– difuzija absorbiranih molekul v materialu;
– desorpcija molekul z nasprotne (notranje) površine materiala

material zaščitnih rokavic (protective glove material)
material ali kombinacija materialov, ki se uporabljajo na zaščitnih rokavicah za izolacijo dlani ali dlani in rok pred neposrednim stikom z nevarnimi kemikalijami

AQL – sprejemljiva raven kakovosti
Je statični parameter stopnje skladnosti ali predvidene kakovosti proizvedenega blaga.
Nanaša se na vse vrste proizvodnje, ki potekajo v serijah, in služi kot sredstvo za doseganje zastavljenih standardov za dano povprečje proizvodnje.

Kemične rokavice tvorijo nepogrešljivo zaščitno blokado. Zato delavci ne bi smeli biti izpostavljeni tveganju uporabe rokavic z napako, čeprav se to redko zgodi.



Opombe



NitroChem 1753 light

AERO® NitroChemAERO® NitroChem

KOPT

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III2101X

EN 388

SKUPINA 16
SLO

2020_05

TE
H

N
IČ

N
I 

LI
S

T 
IN

 N
A

V
O

D
IL

A
 Z

A
 U

PO
R

A
B

O

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
K - natrijev hidroksid 40 %
O - amonijev hidroksid 25 %
P - vodikov peroksid 30 %
T - formaldehid 37 %

ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

KOPT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

X – NEPREIZKUŠENO

TEHNIČNI PODATKI
MATERIAL ROKAVIC AERO nitrilne rokavice so odporne na kemikalije. Narejene so iz me-

šanice akrilonitrila in butadiena z dokazano odpornostjo na raztopila, 
olja, maščobe in belilne kemične snovi.

VELIKOSTI L/8, XL/9

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična in bakterialna odpornost

UPORABA Proizvodnja in montaža vozil in delov v avtomobilski industriji, proi-
zvodnja vzmetenja, industrijska kemična predelava, časopisne tiskar-
ne, rafi nerije olj, avtomobilske lakirnice, lakiranje, proizvodnja aku-
mulatorjev, vrtnarstvo, ravnanje s pesticidi, kmetijstvo, laboratorijska 
testiranja, odstranjevanje komunalnih odpadkov, proizvodnja zračnih 
kompresorjev, razmaščevanje, strojenje usnja, izdelava lepil, čiščenje

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

ZGORNJA PLAST



NitroChem 1753 light

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

L/8
37 x 30 x 22 cm

0,02442 m3

6,30 kg
DA 12 120

XL/9
37 x 30 x 22 cm

0,02442 m3

6,45 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

EN ISO 374-1: 2016 TYPE B Stopnja zaščite pred prepustnostjo KOPT, natrijev hidroksid 40 % – razred 6 (vsaj 480 minut), amonijev hidroksid 25 % – razred 3 (vsaj 60 minut), vodikov 
peroksid 30 % – razred 6 (vsaj 480 minut), formaldehid 37 % – razred 6 (vsaj 480 minut)
Odpornost proti prodiranju stopnja 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4
Razgradnja 40 % natrijev hidroksid -7 %, 25 % amonijev hidroksid 31,6 %, 30 % vodikov peroksid 16,9 %, 37 % formaldehid 2,7 %
Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij. Te rokavice niso bile testirane na odpornost proti prodiranju virusov.
Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na delovnem mestu od tipskega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja.
Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi sprememb fi zikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s 
kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo 
preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 

SHRANJEVANJE
Rokavice se mora shranjevati v suhem in hladnem okolju brez direktne sočne svetlobe.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroChem 1756 basic

AJKLPOT

EN ISO 374-1:
2016/TYPE A

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III3101X

EN 388:
2016

AERO® NitroChemAERO® NitroChem

SKUPINA 16
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Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

AJKLPOT

EN ISO 374-1:
2016/Type A

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

X – NEPREIZKUŠENO

TEHNIČNI PODATKI
MATERIAL ROKAVIC AERO nitrilne rokavice so odporne na kemikalije. Narejene so iz me-

šanice akrilonitrila in butadiena z dokazano odpornostjo na raztopila, 
olja, maščobe in belilne kemične snovi.

VELIKOSTI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična in bakterialna odpornost

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, petrokemična industri-
ja, strojništvo, gradbeništvo, arhitektura, logistika in skladiščenje, 
transfer, popravila, oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s 
prisotnostjo olj in kemikalij

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

ZGORNJA PLAST

ISO 374-1:2016/Tip A
A  metanol
J   n-heptan
K  natrijev hidroksid 40 %
L   žveplova kislina 96 %
P  vodikov peroksid 30 %
O  amonijev hidroksid 25 %
T   formaldehid 37%

ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.



NitroChem 1756 basic

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

8,90 kg
DA 12 120

L/8
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

9,65 kg
DA 12 120

XL/9
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

10,10 kg
DA 12 120

XXL/10
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

10,45 kg
DA 12 120

3XL/11
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

11,66 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

EN ISO 374-1: 2016 TYPE A Stopnja zaščite pred prepustnostjo AJKLPOT, metanol – razred 2 (vsaj 30 minut), n-heptan – razred 6 (vsaj 480 minut), 40% natrijev hidroksid – razred 6 
(vsaj 480 minut), 96% žveplova kislina – razred 3 (vsaj 60 minut), vodikov peroksid 30% – razred 6 (vsaj 480 minut), 25% amonijev hidroksid – razred 5 (najmanj 240 minut), 37% 
formaldehid – razred 6 (vsaj 480 minut). Odpornost proti prodiranju stopnja 1, AQL 2.5

Razkroj metanol 77,7 %, n-heptan 11,7 %, 40% natrijev hidroksid -11,9 %, 96% žveplova kislina 62,1 %, 30% vodikov peroksid 2,5 %, 25% amonijev hidroksid 9,4 %, 37% formaldehid 
-7,6 %.

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij.

Te rokavice niso bile testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na delovnem mestu od tip-
skega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi sprememb fi zikalnih 
lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko najpomembnejši 
dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 

SHRANJEVANJE
Rokavice se mora shranjevati v suhem in hladnem okolju brez direktne sočne svetlobe. 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.



NeoChem 1754

BKLOPT VIRUS

EN ISO 374-1:
2016/TYPE A

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III2111X

EN 388

SKUPINA 16
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Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkoba

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A
B - aceton
K - natrijev hidroksid 40 %
L - žveplova kislina 96 %
O - amonijev hidroksid 25 %
P - vodikov peroksid 30 %
T - formaldehid 37 %

ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

BKLOPT

EN ISO 374-1:
2016/Type A

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

X – NEPREIZKUŠENO

MATERIAL ROKAVIC AERO neoprenske rokavice so narejene iz visokokakovostnega po-
likloroprenskega lateksa, ki zagotavlja odlično zaščito pred kislinami, 
raztopili, olji in mazivi, obrabi, pretrganju, prerezu in prebodu.

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Kemična in bakterialna odpornost

UPORABA Proizvodnja in montaža vozil in delov v avtomobilski industriji, proi-
zvodnja vzmetenja, industrijska kemična predelava, časopisne tiskar-
ne, rafi nerije olj, avtomobilske lakirnice, lakiranje, proizvodnja aku-
mulatorjev, vrtnarstvo, ravnanje s pesticidi, kmetijstvo, laboratorijska 
testiranja, odstranjevanje komunalnih odpadkov, proizvodnja zračnih 
kompresorjev, razmaščevanje, strojenje usnja, izdelava lepil, čiščenje

TEHNIČNI PODATKI

AERO® NeoChem (površina)

FLOCK

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

AERO® NeoChem

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

FLOCK

ZGORNJA PLAST



NeoChem 1754

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

6,95 kg
DA 12 120

M/7
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

7,75 kg
DA 12 120

L/8
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,60 kg
DA 12 120

XL/9
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,70 kg
DA 12 120

XXL/10
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

9,60 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

EN ISO 374-1: 2016 TYPE A Stopnja zaščite pred prepustnostjo BKLOPT, aceton – razred 3 (vsaj 60 minut), natrijev hidroksid 40% – razred 6 (vsaj 480 minut), žveplova kislina 96% – razred 
4 (vsaj 120 minut), amonijev hidroksid 25% – razred 4 (vsaj 120 minut), vodikov peroksid 30% – razred 6 (vsaj 480 minut), formaldehid 37% – razred 6 (vsaj 480 minut).
Odpornost proti prodiranju stopnja 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4.
Razkroj aceton 40,8 %, natrijev hidroksid -10 %, žveplova kislina 13,8 %, amonijev hidroksid -34,1 %, vodikov peroksid 6,1 %, formaldehid -7,6 %.
Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij. Te rokavice so testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na 
delovnem mestu od tipskega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi 
sprememb fi zikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko 
najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti.
Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 

SHRANJEVANJE
Rokavice se mora shranjevati v suhem in hladnem okolju brez direktne sočne svetlobe.

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NeoPrex 1799

AERO® NeoPrex

AKLNPT VIRUS

EN ISO 374-1:
2016/TYPE A

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III2111X

EN 388

SKUPINA 16
SLO
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Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkoba

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A
A – metanol
K – natrijev hidroksid 40 %
L – žveplova kislina 96 %
N – ocetna kislina  
P – vodikov peroksid 30 %
T – formaldehid 37 %

ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

AKLNPT

EN ISO 374-1:
2016/Type A

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

X – NEPREIZKUŠENO

TEHNIČNI PODATKI
MATERIAL ROKAVIC AERO neoprenske rokavice so narejene iz visokokakovostnega po-

likloroprenskega lateksa, ki zagotavlja odlično zaščito pred kislinami, 
raztopili, olji in mazivi, obrabi, pretrganju, prerezu in prebodu.

VELIKOSTI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična in bakterialna odpornost

UPORABA Proizvodnja in montaža vozil in delov v avtomobilski industriji, proi-
zvodnja vzmetenja, industrijska kemična predelava, časopisne tiskar-
ne, rafi nerije olj, avtomobilske lakirnice, lakiranje, proizvodnja aku-
mulatorjev, vrtnarstvo, ravnanje s pesticidi, kmetijstvo, laboratorijska 
testiranja, odstranjevanje komunalnih odpadkov, proizvodnja zračnih 
kompresorjev, razmaščevanje, strojenje usnja, izdelava lepil, čiščenje

FLOCK

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

FLOCK

ZGORNJA PLAST



NeoPrex 1799

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

S/6
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

7,15 kg
DA 12 120

M/7
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

7,70 kg
DA 12 120

L/8
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,05 kg
DA 12 120

XL/9
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,20 kg
DA 12 120

XXL/10
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,50 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.

EN ISO 374-1: 2016 TYPE A Stopnja zaščite pred prepustnostjo AKLNPT, metanol – razred 4 (vsaj 120 minut), natrijev hidroksid – razred 6 (vsaj 480 minut), žveplova kislina 96% – razred 
5 (najmanj 240 minut), ocetna kislina 90% – razred 4 (vsaj 120 minut), vodikov peroksid 30% – razred 6 (vsaj 480 minut), formaldehid 37% – razred 6 (vsaj 480 minut).
Odpornost proti prodiranju stopnja 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4
Razkroj metanol 8,6 %, natrijev hidroksid -9,7 %, žveplova kislina 20 %, ocetna kislina 20,2 %, vodikov peroksid 11,5 %, formaldehid -5,2 %.
Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij. Te rokavice so testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na 
delovnem mestu od tipskega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi 
sprememb fi zikalnih lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko 
najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti.
Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 

SHRANJEVANJE
Rokavice se mora shranjevati v suhem in hladnem okolju brez direktne sočne svetlobe. 

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Rokavice uporabljajte v skladu z ocenjenimi tveganji, v skladu z ustreznimi standardi. Vsebino ustreznih standardov vam na zahtevo priskrbi pooblaščeni distributer znamk AERO in WORK-
SHOP.



NitroChem 1755 support sandy

JKL

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III3111X

EN 388

AERO® NitroChemAERO® NitroChem

SKUPINA 16
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Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - n-heptan
K - natrijev hidroksid 40 % 
L - žveplova kislina 96 %

ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

JKL

EN ISO 374-1:
2016/Type B

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

X – NEPREIZKUŠENO

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroChem Support Sandy je posebna nitrilna 

prevleka z grobo površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, 
vlažnem ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Površinska plast je zasnovana tako, da poveča tre-
nje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi popoln 
oprijem rokavice. Groba prevleka odpravlja pritisk na roke pri rokova-
nju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA 100% bombaž

FINOST PODLOGE Fina

VELIKOSTI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična odpornost

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, petrokemična industri-
ja, strojništvo, gradbeništvo, arhitektura, logistika in skladiščenje, 
transfer, popravila, oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s 
prisotnostjo olj in kemikalij

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

OLJE (povsem neprepustna plast za olja)

ZGORNJA PLAST

PLETENINA PLETENINA



NitroChem 1755 support sandy

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

7,80 kg
DA 12 120

L/8
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

7,90 kg
DA 12 120

XL/9
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

8,10 kg
DA 12 120

XXL/10
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

8,65 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com
Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

EN ISO 374-1: 2016 TYPE B Stopnja zaščite pred prepustnostjo JKL, n-heptan – razred 2 (vsaj 30 minut), natrijev hidroksid – razred 6 (vsaj 480 minut), žveplova kislina 96% – razred 2 
(vsaj 30 minut).

Odpornost proti prodiranju stopnja 1, AQL 2.5

Razkroj n-heptan 36,8 %, 40% natrijev hidroksid 24,8 %, 96% žveplova kislina 53,2 %.

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij.

Te rokavice niso bile testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na delovnem mestu od tip-
skega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi sprememb fi zikalnih 
lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko najpomembnejši 
dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 

SHRANJEVANJE
Rokavice se mora shranjevati v suhem in hladnem okolju brez direktne sočne svetlobe.  

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.



NitroSand 1795 fullback long

AKL

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III4121X

EN 388
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MEHANSKA ZAŠČITA

Na podlagi števila ciklov, potrebnih za predrtje vzorca rokavic
Odpornost proti obrabi (cikli)

Glede na število ciklov rezil, potrebnih za prerez vzorca s konstantno hitrostjo
Odpornost proti obrabi (indeks)

Glede na količino sile, potrebne za raztrganje vzorca
Odpornost proti raztrganju (Newton)

Glede na količino sile, potrebne za prebod vzorca s konico standardne velikosti
Odpornost proti prebodu (Newton)

TMD odpornost proti prerezu po EN 388: 2016 ISO 13997
Odpornost proti prerezu (Newton)

OCENA (DLANSKI DEL)
Oprijem pri suhem

Oprijem pri mokroti

Protizdrsna obdelava pri stiku z oljem

Odpornost proti prodiranju olj

Odpornost proti prodiranju raztopine H2O

Zračnost

Mehkost pletenine

Stopnja udobnosti nošenja

AKL

EN ISO 374-1:
2016/Type B

EN ISO 374-5:
2016 

TEHNIČNI PODATKI
PREVLEKA Prevleka AERO® NitroSand je posebna dvojna nitrilna prevleka s 

peskano površino, ki zagotavlja popoln oprijem v suhem, vlažnem 
ali oljnem okolju, dobro obstojnost in močno zaščito. Prva gladka 
nitrilna prevleka je nepredušna (popolnoma blokira prodiranje olja, 
tekočin in zraka). Druga površinska plast je zasnovana tako, da po-
veča trenje med rokavico in dvignjenim predmetom in tako zagotovi 
popoln oprijem rokavice. Dvojna prevleka odpravlja pritisk na roke pri 
rokovanju s trdimi predmeti, hkrati pa roke tudi izolira.

PLETENINA Bel najlon

FINOST PODLOGE Izjemno fi na 18

VELIKOSTI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

DOLŽINA ROKAVICE 30 cm (vel. 10)

ZNAČILNOSTI Kompaktna prevleka tvori blokado proti prodiranju tekočin in olj

ZAŠČITA Obraba, kemična odpornost

UPORABA Steklarska industrija, avtomobilska industrija, petrokemična industri-
ja, strojništvo, gradbeništvo, arhitektura, logistika in skladiščenje, 
transfer, popravila, oljarska in naftna industrija, delo v pogojih s 
prisotnostjo olj in kemikalij.

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
A - metanol
K - natrijev hidroksid 40% 
L - žveplova kislina 96 %

ISO 374-1:2016/Tip C

MIKROORGANIZMI VIRUS

KEMIJSKA ZAŠČITA
Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom

Tip A Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj šest preskusnih 
kemikalij.
Tip B Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 2 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.
Tip C Prepustnost mora ustrezati najmanj razredu 1 za vsaj tri preskusne 
kemikalije.

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (površina)

PREVLEKA 2 - GLADKI NITRIL 
(povsem neprepustna plast 
za olja)

PREVLEKA 1

PLETENINA

OLJE

PLETENINA

POVSEM NEPREPUSTNA PLAST 
ZA OLJA

X – NEPREIZKUŠENO



NitroSand 1795 fullback long

CAT. III

PODROBNOSTI PAKIRANJA

Velikost
Velikost škatle
Volumen škatle

Teža škatle

Pakiranje
posameznega

para

Število parov
v paketu

Število parov
v škatli

Črtna koda
1 par

Črtna koda
škatla

M/7
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,40 kg
DA 12 120

L/8
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,60 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,80 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

14,30 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com
Piktogrami na levi označujejo, da mora uporabnik pred uporabo rokavic preb-
rati navodilo za uporabo (v vsakem paketu). 

EN ISO 374-1: 2016 TYPE B Stopnja zaščite pred prepustnostjo AKL, metanol – razred 2 (vsaj 30 minut), natrijev hidroksid – razred 6 (vsaj 480 minut), žveplova kislina 96% – razred 2 
(vsaj 30 minut).

Odpornost proti prodiranju stopnja 1, AQL 2.5

Razkroj metanol 36,8 %, 40% natrijev hidroksid 24,8 %, 96% žveplova kislina 53,2 %.

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanico in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih 
samo na vzorcih, odvzetih z dlani (razen v primeru rokavic, dolgih 400 mm ali več, ko se testira tudi manšeto) in velja samo za preizkušene kemikalije. Ta odpornost se lahko razlikuje pri 
uporabi mešanic kemikalij.

Te rokavice niso bile testirane na odpornost proti prodiranju virusov. Priporočljivo je preveriti, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko pogoji na delovnem mestu od tip-
skega testa razlikujejo zaradi vpliva temperature, obrabe in razkroja. Zaščitne rokavice lahko med uporabo zagotavljajo manjšo odpornost na nevarne kemikalije zaradi sprememb fi zikalnih 
lastnosti. Premikanje, brušenje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri agresivnih kemikalijah je razkroj lahko najpomembnejši 
dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije. Pred uporabo preverite, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti. Vedno uporabljajte rokavice ustrezne velikosti. 

SHRANJEVANJE
Rokavice se mora shranjevati v suhem in hladnem okolju brez direktne sočne svetlobe.  

CAT III. – Znak skladnosti z usklajenimi evropskimi standardi CAT III. Zaščitne 
rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. Rokavice morajo 
izolirati dlani ali dlani in roke pred neposrednim stikom z nevarnimi kemika-
lijami. Rokavice so testirane in certifi cirane s strani neodvisnega uradnega 
organa.



AERO®

Predmeti za 
podporo prodaje



Obesek z logotipom AERO

Reklamne vrečke AERO

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL Nerjaveče jeklo + pravo usnje

VELIKOST 83 x 34 mm

LOGOTIP reliefno odtisnjen logotip

PAKIRANJE 500 kosov / karton

ŠTEVILKA NAROČILA 9025-010.07

MATERIAL Netkan tekstil (105 gsm)

VELIKOST 39 x 35 x 10 cm

VELIKOST ROČAJA 35 x 2,5 cm

ŠTEVILKA NAROČILA 9999-012.04



Torba z žepki AERO

Torba za vzorce

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI

VELIKOST 126 x 70 cm

OBLIKOVANJE 14 razdelkov

NAMEN za transfer, predstavitev vzorcev rokavic

ŠTEVILKA NAROČILA 1823-010.04

VELIKOST 43 x 30 cm (odprta 73 x 60 cm)

KAPACITETA 20 parov

NAMEN za transfer, predstavitev vzorcev rokavic

ŠTEVILKA NAROČILA 1822-010.04



Roll up s plakatom

TEHNIČNI PODATKI
VELIKOST 80 x 200 cm

MATERIAL PODSTAV-
KA

aluminij

ŠTEVILKE NAROČILA SUPPORT11-010.07 anticut 
SUPPORT9-010.07 antistatic
0209-020.07 udobna zaščita
0209-016.07 comfortable protection
SUPPORT7-010.07 mechanical
0209-010.07 sensitive
SUPPORT8-010.07 thermal protection

Stojalo za rokavice

TEHNIČNI PODATKI
STOJALO ZA ROKAVICE, OBOJESTRANSKI

MATERIAL Les, bel laminat

VIŠINA 170 cm

OSNOVA 50 x 50 cm

ŠTEVILO KLJUKIC 24/2 strani

RAZDELKI 3 na vsaki spodnji strani stojala

ŠTEVILKA NAROČILA 0188-010.04



Komfortní ochrana 

pro každou situaci

TECHNICKÉ LIST Y
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pprpr

Komfortní ochrana 

pro každou situaci

TECHNICKÉ LIST Y
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TECHNICKÉ LIST Y

Komfortní ochrana 
pro každou situaci

TECHNICKÉ LIST Y

www.aero-gloves.com

CZ / Technické listy tohoto 

SK / Na tomto mieste nájdete 

technické listy a informácie 

ENG 
sheets of all products available 

Cena/Price

Chemické nitrilové rukavice s podšívkou

Chemické nitrilové rukavice s podšívkou

Chemical nitrile gloves with liningSK
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POPIS / DESCRIPTION

EN

POPIS / DESCRIPTION

NitroChem 1798
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NitroCom serie
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TEHNIČNI PODATKI
KARTICE Z LUKNJO ZA EVRE, KI SE UPORABLJAJO ZA PRODAJO NA DROBNO

Katalog AERO

TEHNIČNI PODATKI
ČEŠKO, SLOVAŠKO, ANGLEŠKO, MADŽARSKO, ROMUNSKO, SLOVENSKO

FORMAT A4

ŠTEVILO STRANI cca 250

ŠTEVILKA NAROČILA 0021-012.04

Maloprodajne kartice



KATALOG 
PRENOS
www.aero-gloves.com/docs/katalog_si.pdf

VAŠ DISTRIBUTER:
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