
KESİK KORUMASI 
KOLLUK ÜRÜN GRUBU

Kesik koruması ihtiyaçlarınıza uygun 
yüksek konfor içeren dokuma kolluk ürün 
grubumuzu keşfedin.



KOLLUK ÜRÜN GRUBU FAYDALARI
Bazen kapalı alanlarda, tıraşlanmamış metal parçalar veya ince metal parçaları tutarken ya da keskin objeleri 
monte ederken, farklı durumlarda kesik tehlikeleri veya diğer yaralanmalar (sıyrıklar, yaralar, vb.) meydana 
gelebilir.
En önemli husus, ellerin, ön kolun veya kolun ekipmanınızla konforlu hissettiğiniz ve uygun şekilde korunduğundan 
emin olmaktır. Kesik koruma ihtiyaçlarının çoğunluğunu karşılamak için, B seviyesinden D seviyesine kadar kesiğe 
dayanıklı kolluk çeşitlerimizi genişlettik.
Ön kollarda kesik risklerine karşı koruma sağlarken, konfor ve performansı kombine eden kolluk çeşitlerimizin 
belirli özelliklerini keşfedin.

İkinci deri etkisi
Optimum konfor ve hareket özgürlüğü için dikişsiz dokuma 
Gelişmiş çift taraflı dokuma tekniği astarın tene değen tarafında  
ipeksi, yumuşak bir dokunuş sağlarKONFOR

Yıkanabilir
Kullanım ömrünü uzatmak,maliyetlerinizi ve 
atık oranınızı azaltmak için aynı performans 
seviyesini koruyarak  3 ila 5 kez yıkanabilir

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Esnek ve ince 15 örgü sıklığında dokuma ile:

ciltte serinlik hissi      kusursuz konfor      mükemmel esneklik

Ultra ince ve yumuşak başparmak deliği*
Kolluğu sabit tutar ve el becerisini korurken güvenliği arttırır 

KryTech 603 : 
Kolluğun doğru takılıp takılmadığını kolayca belirlemeye yardımcı 
olmak için göze çarpan renk 
Kendinden ayarlı cırtlı bant sistemi 
Güvenli çalışma için sağlam yerleşim*

 
Elastik cırtlı bandı sayesinde tüm boyutlardaki kol kaslarına uyarlanabilir

* Krytech 602 haricinde tüm kolluklarda mevcuttur

Kolluklarımız, çalışanların 
alerji riskini azaltmak 
için zararlı maddeler 
içermemektedir

KESİK 
KORUMASI

İhtiyaçlarınızı karşılamak için ISO B seviyesinden D seviyesine her bir 
kesik koruma düzeyine uyarlanan HDPE iplikler ve kompozit elyafların 
bir kombinasyonu

Garantili kalite
Boyama öncesinde metal levha ve cam 
üzerindeki izleri ve kusurları önlemek 
için silikon içermez

Yumuşak iplikle 
sarılı elyaflar cilt 
tahrişlerini önler

KOLLUKLARIMIZ 
STANDARD BY OEKO-TEX® 
SERTİFİKALIDIR

YENİ

CİLT 
KORUMASI

Ek Avantajlar



UYGULAMALAR VE KULLANIM
B seviyesinden D seviyesine kadar kesik koruması sağlayan kolluklarımız, beyaz eşya, otomotiv, inşaat ve cam 
endüstrisi gibi sektörler için uygundur 

Kesiğe dayanıklı kolluklar, optimum koruma için 
kesiğe dayanıklı uygun eldivenlerle kombine 
edilmelidir. 
Koruyucu kolluk ve eldivenlerin uygun şekilde 
kullanımı için 5 adımlı basit bir öneri vardır.

El üzerinde kolluğun konumunu 
güvenceye almak için başparmak 
deliğinin doğru yerde olduğundan 
emin olun

Konforlu ve daha güvenli bir 
kullanım için elastik bantı kolunuza 
göre ayarlayın ve sağlamlaştırın

Kolluğun üzerine en az aynı kesik 
koruma düzeyine sahip kesik 
koruyucu eldiven giyin 

Sürekli kesik koruması sağlamak için 
eldiven bileğinin kolluğun üzerine 
çekildiğinden emin olun

Artık güvenli çalışmak için 
hazırsınız

KULLANIM
ÖNERİSİ

1

2

3

4

5

Keskin metal parçaların tutulması

Metal parçaların montajı

Keskin bileşenlerin boyutlandırılması

Yüksek kesik riski taşıyan 
tıraşlanmamış parçaların tutulması 

ve montajı

KRYTECH 532
KESİK KORUMA

DÜZEYİ B

KRYTECH 602
KESİK KORUMA

DÜZEYİ C

KRYTECH 603
KESİK KORUMA

DÜZEYİ C

KRYTECH 538
KESİK KORUMA

DÜZEYİ D

YENİ

YENİ



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Cırtlı bant sistemi 
Yumuşak Başparmak Deliği

Cırtlı bant  sistemi 
Yumuşak Yüksek Görün-
ürlüklü Başparmak Deliği

Cırtlı bant  sistemi 
Yumuşak  Başparmak 

Deliği

HDPE elyaflardan dikişsiz tekstil astar
HDPE ve kompozit 
elyaflardan dikişsiz 

dokuma tekstil astar

13 15 13

Gri Mavi
Mavi / İyi görülebilme 
özelliğine sahip sarı

Gri

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Standart

60°C’de 5 kere 40°C’de 3 kere 60°C’de 5 kere

Tek pakette 6 çift

Bir kolide 72 çift Bir kolide 48 çift

VM* pakette 1 kolluk 
Bir kolide 72 kolluk

VM* pakette 1 kolluk 
Bir kolide 48 kolluk

Ortama bağlı olarak çok çeşitli riskler bulunmaktadır. 
Mapa Professional, size eksiksiz bir koruyucu eldiven ve kolluk ürün grubu sağlar. 

Lütfen web sitemizi ziyaret edin: mapa-pro.com

ISO
13997:
11,6N

(1182g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8N

(1814g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3N
(540g)

ANSI ANSI

ABRASION

KESİK KORUMA

DÜZEYİ C
KESİK KORUMA

DÜZEYİ D
KESİK KORUMA

DÜZEYİ B

Kesiğe dayanıklı kolluk çeşitlerimizden uygulamanız için doğru olan kolluğu seçin.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Ürün 
adı

Belirli 
özellikler

Kesik koruma 
düzeyi

EN 388 
Performanslar

ANSI
Performanslar

Astar

Örgü sıklığı

Renk

Uzunluk (mm)

Genişlik (mm)

Beden

Yıkanabilirlik

Standart 
ambalaj

Otomat* 
ambalajlama

mapa-pro.com
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