HAND PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันมือ

ถุงมือกันสารเคมี
ถุงมือไนไตร
ถุงมือไนไตรหนา 18 mils

GMSNF18BL,XL (สีฟ้า)
ป้องกันน้ำมันและสารเคมีได้

(ถุงมือยางอุตสาหกรรม)

(ถุงมือยางฟ้า-เหลือง)

ถุงมือยางธรรมชาติ เคลือบ
Neoprene มีซบั ใน กันสารเคมี
น้ำมัน กรด Ketone MEK
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ป้องกันน้ำมันและสารเคมีได้

GMSHD27OM (สีส้ม)

ผลิตจากยางธรรมชาติ มีซับใน

ถุงมือนีโอพรีน

GMSHP300

GMSNF15M,L (สีเขียว)

ถุงมือบางกระชับ

ถุงมือยางธรรมชาติ

GMSHD27BL (สีดำ)

ถุงมือไนไตรหนา 15 mils

ถุงมือไนไตรบางกระชับมือ

GMSNG09IS,M,L (สีฟ้า)
GMSNC09S,M,L (สีขาว)

(บรรจุ 100 ชิน้ ต่อกล่อง)

GMSNE400L,XL

(ถุงมือยางนีโอพรีน)

ผลิตจากยาง Neoprene สีดำมี
ซั บ ใน ป้ อ งกั น น้ ำ มั น กรด ด่ า ง
ป้องกันสารเคมีเข้มข้น

GMS02NM (สีเนื้อไม่มีแป้ง), GMS02PM (สีเนื้อมีแป้ง)
GMS02BPM (สีนำ้ เงินมีแป้ง), GMS02GPM (สีเขียวมีแป้ง)
ถุงมืออเนกประสงค์ผลิตจากยางธรรมชาติเหมาะสำหรับการใช้
งานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มี Size S,M,L

HAND PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันมือ
ถุงมือ PVC

GMS660L (ยาว 13 นิ้ว)

GMS650L (ยาว 10 นิ้ว)

(ถุงมือผ้าทอเคลือบ PVC ขนิดหนา)

มีลายกันลืน่ เหมาะกับงานกันลืน่ กันบาดและกันสารเคมี

GMSG50

(ถุงมือ PVC แบบมีซบั ในยาวถึงไหล่)

ถุงมือ PVC ต่อด้วยไวนิลใส ยาวถึงไหล่ กันน้ำมันและสารเคมีประเภท
กรดและด่างเจือจาง

ถุงนิ้ว
GMS03LBR

GMS01M,L

(ถุงมือ PVC สีนำ้ ตาล
ซับผงฝ้ายชนิดหนา)

(ถุงมือ PVC สีขาวชนิดบาง)

ถุงมือกันทินเนอร์

GMS002

(ถุงนิว้ ยางธรรมชาติ)
บรรจุ 1440 ชิน้ ต่อถุง

GMS004M

(ถุงนิว้ ผิวหยาบสีสม้ )
บรรจุ 300 ชิน้ ต่อถุง

GD5500 (ชนิดหนา)

GD0020 (ชนิดบาง)

(ถุงมือยูรเิ ทน)

ถุงมือยูรเิ ทน DAILOVE ผลิตจาก Polyurethane ป้องกัน
ทินเนอร์ สารตัวทำละลายเข้มข้น งานผสมสี

GMSFC002

(ถุงนิว้ หนัง)
บรรจุ 50 ชุดต่อถุง

ถุงนิว้ สำหรับใช้งานทีต่ อ้ งการหยิบจับชิน้ งานทีม่ ขี นาดเล็ก

8

HAND PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันมือ

ถุงมืองานอิเลคทรอนิคส์

GMS500KS,M,L

GMS500GRM,L

(ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU สีขาว)

(ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU สีเทา)

GMS601S,M,L

(ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU ปลายนิว้ )

เป็นถุงมือไนล่อนไม่มขี น มีทงั้ เคลือบ Polyurethane เต็มฝ่ามือ เฉพาะปลายนิว้ และไม่เคลือบ ลักษณะบางกระชับมือ เหมาะกับงานทีต่ อ้ งการความสะอาด
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบชิน้ ส่วนรถยนต์ หรือห้อง CLEANROOM มาตรฐาน EN388

GMSTC02

(ถุงมือ TC/NYLON (ELECTRONIC))

ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์

GMS610S,M,L

(ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์
เคลือบ PU ปลายนิว้ )

ถุงมือกันไฟฟ้า
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GMSTC04M,L

(ถุงมือไนล่อนบางขอบปล่อย)

GMSTC01

(ถุงมือผ้า TC)

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ผลิตจากเส้นใยไนล่อนคาร์บอน ไม่มขี น
เหมาะกับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ เซมิคอนดักเตอร์ รถยนต์ และมีคา่ ESD

GMF405BS,M,L

(ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์
PVC Dotted)

GMF5019BS,M,L

(ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์
เคลือบ PU)

GEL05000,10000,
20000,30000

(ถุงมือกันไฟฟ้า)

GMS404BS,M,L

(ถุงมือกันไฟฟ้าสถิตย์)

GMS018

(ถุงมือหนังสวมทับถุงมือ
กันไฟฟ้า)
ใช้สวมทับถุงมือกันไฟฟ้า
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ถุงมือกันลื่น

GMS014

(ถุงมือผ้าลายจุดกันลืน่ )

GMS300BM,L (สีเขียว)

(ถุงมือผ้าเคลือบยาง) ใช้กนั ลืน่ และกันบาด

GMS301BM,L (สีฟ้า)

(ถุงมือผ้าเคลือบยาง) ใช้กนั ลืน่ และกันบาด

GMS370FM,L

GMS370M,L

(ถุงมือผ้าเคลือบโฟมไนไตร)
กระชับมือกันลืน่ กันบาด

(ถุงมือผ้าเคลือบไนไตร)
กระชับมือกันลืน่ กันบาด

ถุงมือกันบาด
GMSDY110PUM,L

(ถุงมือกันของมีคม เคลือบ PU
(LEVEL5))

ถุงมือทอด้วยไนล่อนผสมกับ UHMWPE
ไม่มขี นเคลือบ PU สีเทา สามารถกันบาดได้ระดับ 5

GMSKG06

(ปลอกแขนเคฟล่ากันบาด)

กันความร้อน และกันของมีคมบาด ยาว 18 นิว้

GMSKG01

(ถุงมือเคฟล่าทอกันบาด)

กันของมีคมและกันร้อน กระชับมือ

GMSKG01D

GSN23520 (xs,s,m)

กันของมีคม ทีฝ่ า่ มือมีจดุ กันลืน่

ถุงมือลวดสแตนเลสชนิด 5 นิว้ กันของมีคม

(ถุงมือเคฟล่าลายจุด)

(ถุงมือสแตนเลส)

GMS011L

(ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรขอบนิรภัย)
กันลืน่ กันบาด
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อุปกรณ์ป้องกันมือ

ถุงมือกันความร้อน
GMSKG03

GMSKG02

(ถุงมือเคฟล่า อลูมไิ นซ์กนั ความร้อน)

(ถุงมือเคฟล่ากันความร้อนสูง
537 Cํ )

สะท้อนรังสีความร้อนได้ 90% ยาว
12 นิว้

GMSLG231L

GMSLG230E

กันความร้อนและความเย็นได้

กันความร้อนและความเย็นได้

(ถุงมือเชือ่ มปะฝ่ามือกันความร้อน)

(ถุงมือหนังผิวบุกนั ความร้อน)

ถุงมือหนัง

GMSLGAR01NS

(ถุงมือหนังวัวอาร์กอนชนิดบางกระชับมือ)

GMSLGAR02

(ถุงมือหนังจับเหล็ก)

GMSLGAR03

หนังเฟอร์นเิ จอร์บางกระชับมือ

(ถุงมือหนังผิวแท้)
หนังผิวบางกระชับมือ

GMSLGF01S

(ถุงมือหนังแฟนซีผา้ ลาย)
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GMSLG9000

(ถุงมือหนังท้องผ้าลาย)

GMSLGB814 ชนิดสั้น
24 ซม.

GMSLGB815 ชนิดยาว
32 ซม.

(ถุงมือหนังผิวสองสี)

HAND PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันมือ

GMSLGS815 ชนิดยาว 32 ซม.

GMSLGS814 ชนิดสั้น 24 ซม.

(ถุงมือหนังท้อง)

GMSLGB815L

(ถุงมือหนังท้องงานเชือ่ มยาวถึงไหล่)

GMSLG251FP
ชนิดยาว 32 ซม.

GMSLG251FS
ชนิดสั้น 24 ซม.

(ถุงมือหนังเฟอร์สองสีปะฝ่ามือ)

GMSLS003 ปลอกแขนหนังท้อง

GMSLS004 ปลอกแขนหนังผิว

(ปลอกแขนหนัง)

เอี๊ยม

GMSLS024 หนังท้อง,
GMSLS017 เอี๊ยมยีนส์
GMSLS002 หนังผิว
(ขนาด 70x100 cm.)
ผลิตจากหนังทั้งผืน กว้าง 70 GMSLS007 เอี๊ยมผ้ากันสะเก็ดไฟ
(เสือ้ หนังช่างเชือ่ ม)
ซม. ยาว 100 ซม. นิม่ นุม่ นาน ไม่แข็ง (ขนาด 60x100 cm.)
กว้าง 70 ซม. ยาว 100 ซม. แขนติด

GMSLS001 เอี๊ยมหนังท้อง,
GMSLS018 เอี๊ยมหนังผิว
กระด้าง กันของมีคมและสะเก็ด

กับตัวเสือ้ กันของมีคมและสะเก็ดไฟ

GMSLS005 หนังท้อง
GMSLS006 หนังผิว

(ปลอกขาหนัง)

ไว้ ใช้ปอ้ งกันสะเก็ดเข้ารองเท้า

