
Mănuşă de sudură şi rezistentă la căldură, necăptuşite, 0,7-0,9 mm piele naturală de capră, Cat. III,
rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C, degete arătătoare ranforsate, cusături
ranforsate, pentru tot felul de lucrări

PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie
Sensibilitate bună la vârfurile
degetelor
Flexibile
Durabile
Potrivire bună

CARACTERISTICI

Fir de KEVLAR  în cusături, care
rezistă la expuneri scurte la căldură de
427°C (limita maximă de utilizare) şi de
204°C pe termen lung (limita constantă
de utilizare)

®

Rezistă la o temperatură de contact de
până la 100°C
Degete arătătoare ranforsate
Fibră ignifugă

Rezistă la scânteile de sudură şi la
împroşcarea cu aşchii de polizare
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin arsuri, vătămări prin căldură, vătămări
prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii calde, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare, lucrări cu metale, sudură, lucrări cu obiecte
fierbinţi

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication,
machinery and equipment, mro, automotive

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

SPECIFICAŢIE

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

Piele naturală de capră
CĂPTUȘEALĂ Necăptuşite
LUNGIME 300-350 mm
DEXERIATE 5
CULOARE Alb, Galben
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60
TIPURI DE AMBALAJE Fir
STIL MANȘETĂ Manşetă de siguranţă

MATERIAL MANŞETĂ Piele
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Latex natural

CONFORMITATE

2777 TP TC 019:2011

Informaţii/UIS EN 12477:2001+A1:2005 EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
3111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:11,09x10⁶Ω

Tip B

MĂRIME ART. NR. EAN

6 130A-6 7340118312446

7 130A-7 7340118312460

8 130A-8 7340118312484

9 130A-9 7340118312507

10 130A-10 7340118312408

11 130A-11 7340118312422
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