
Mănuşă rezistentă la căldură, nitril, bumbac, Cat. II, rezistă la o temperatură de contact de până la
250°C, aprobate pentru manipularea produselor alimentare, foarte lungi, pentru lucrări dificile
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PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie

CARACTERISTICI

Aprobate pentru manipularea
produselor alimentare
Rezistă la o temperatură de contact de
până la 250°C

MĂNUŞI DE PROTECŢIE LA CĂLDURĂ

464

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin arsuri, vătămări prin căldură

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
lucrări cu tablă, lucrări cu metale, lucrări cu obiecte
fierbinţi, lucrări din industria sticlei, lucrări de bucătărie,
lucrări de hotel şi restaurant

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
food processing, rubber and plastic, glass, bricks,
concrete, metal fabrication, horeca

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări grele

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuşi de protecţie la căldură
CATEGORIE Cat. II
CĂPTUȘEALĂ Complet căptuşite
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester
LUNGIME 350 mm
DEXERIATE 4
CULOARE Gri
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril
STIL MANȘETĂ Manşetă lunga de siguranţă

MATERIAL MANŞETĂ Material textil
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Poliester
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Bumbac, Poliester,
Nitril

CONFORMITATE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS

EN 407:2020
X2XXXX

EN
388:2016+A1:2018
3232X

EN ISO 21420:2020
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