
Etalon în industrie pentru mănușile din piele pentru sudură TIG. Foarte confortabile și flexibile, din
piele naturală de capră, de calitate de top, de doar 0,7 mm și necăptușită, cu tactilitate și precizie
deosebite. Manșeta lungă asigură o protecție suplimentară împotriva stropilor topiți. Manșetă
elasticizată, cu potrivire mai bună. Cusături din KEVLAR , pentru durabilitate suplimentară.EN
388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

®

PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie
Durabile
Potrivire perfectă
Sensibilitate extrem de bună la
vârfurile degetelor
Extrem de flexibile

CARACTERISTICI

Fir de KEVLAR  în cusături®

4
Rezistă la o temperatură de contact de
până la 100°C
Degete arătătoare ranforsate
Aţă de cusut rezistentă la căldură

MĂNUŞI DE PROTECŢIE LA CĂLDURĂ, MĂNUŞI PENTRU SUDURĂ
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin arsuri, vătămări prin căldură, vătămări
prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu
murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
utilizare tot anul, medii calde, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare, inginerie, lucrări forestiere, turnătorie,
grădinărit, lucrări din industria sticlei, lucrări cu obiecte
fierbinţi, lucrări de instalare, lucrări marine, lucrări cu
metale, exploatare minieră, lucrări din industria hârtiei,
lucrări de reparaţii, sudură, lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuşi de protecţie la căldură, Mănuşi pentru sudură
CATEGORIE Cat. III
MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră de calitate
superioară
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARĂ A MÂINII

Piele naturală de capră de calitate superioară
CĂPTUȘEALĂ Necăptuşite
LUNGIME 310-350 mm
CULOARE Alb, Galben
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60
TIPURI DE AMBALAJE Fir
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°
STIL MANȘETĂ Manşetă de siguranţă

MATERIAL MANŞETĂ Piele
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Latex natural

CONFORMITATE

2777 0321
TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Tip B

MĂRIME ART. NR. EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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