
Mănuşă sintetică, nitril, impregnate 3/4, finisaj omogen, Cat. II, rezistente la uleiuri şi grăsimi, pentru
tot felul de lucrări

PROPRIETĂŢI

Foarte durabile

CARACTERISTICI

Rezistă la o temperatură de contact de
până la 100°C
Fără latex
Rezistente la uleiuri şi grăsimi
Palmele şi articulaţiile degetelor
respinge apa şi uleiurile
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin abraziune, zgârieturi, julituri, răni, contact
cu murdăria, contact cu umezeala, contact cu ulei şi
grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii umede, medii uleioase şi unsuroase, medii murdare,
medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
lucrări de inspectare, operarea maşinilor, lucrări de
construcţii, lucrări de instalare, instalaţii hvac, lucrări cu
tablă, construcţii, pregătirea terenului, lucrări cu beton,
inginerie, conducerea maşinilor, exploatare minieră,
lucrări agricole, grădinărit, lucrări de reparaţii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, metal
fabrication, automotive, utilities, building and
construction

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări grele

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, Mănuşi de protecţie
la căldură
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Bumbac
LUNGIME 240-280 mm
DEXERIATE 4
DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen
CULOARE Albastru, Bej
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/72
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
IMPREGNARE Impregnate 3/4
MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril
MATERIAL MANŞETĂ Material textil
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la
tăiere de nivel A
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Bumbac
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI
Respingere a apei

MĂRIME ART. NR. EAN
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