
Termékadatlap 
 

 V02.17 
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Pólóing 

Leírás 

 

 

▪ Vezető pólóing ESD-védett munkahelyekre 

▪  MSZ EN 61340-5-1 

▪ Kötött anyagból, vezetőszálakkal 

▪ Szellőző 

▪ Rövid ujjú 

▪  Férfi-női kivitel. Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL 

▪ Mellzseb ESD logóval 

▪ Színek: zöld, kék, szürke 

Anyagjellemzők 

zöld    50% pamut, 47% poliészter, 3% vezetőszál  

kék    50% pamut, 47% poliészter, 3% vezetőszál  

szürke    89% pamut, 8% poliészter, 3% vezetőszál  

fajsúly    210 g/m² ± 6% 

felületi-ellenállás   105 – 107 Ω IEC 61340-5-1 (30 mosás után) 

Tisztítás 

▪ Gépi mosás 40° C-ig 

▪ Fehéríteni tilos! 

▪ Kerüljék a sav- és alkálilúg tartalmú szereket! 
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Rendelési információk 

▪ PSH100XS Pólóing, rövid ujjú, szürke, XS  

▪ PSH100S Pólóing, rövid ujjú, szürke, S  

▪ PSH100M Pólóing, rövid ujjú, szürke, M 

▪ PSH100L Pólóing, rövid ujjú, szürke, L  

▪ PSH100XL Pólóing, rövid ujjú, szürke, XL  

▪ PSH100XXL Pólóing, rövid ujjú, szürke, XXL  

▪ PSH100XXXL Pólóing, rövid ujjú, szürke, XXXL 

▪ PSH1004XL Pólóing, rövid ujjú, szürke, 4XL  

▪ PSH1005XL Pólóing, rövid ujjú, szürke, 5XL  
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