
Luva de pele de qualidade versátil para trabalho de montagem. A pele flor de vaca na palma da luva
proporciona uma excelente proteção contra abrasão. Costas da luva em algodão para melhor
respirabilidade. Punho elástico para um ajuste confortável. EN 388:2016, 2121X

PROPRIEDADES

Alto nível de proteção
Boa sensibilidade nas pontas dos
dedos
Duráveis
Boa aderência
Bom ajuste

CARACTERÍSTICAS

Dedos e polegar reforçados

LUVAS DE MONTAGEM
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Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas,
escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes sujos, ambientes extremos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
agricultura, trabalho em aeroporto, montagem, construção
civil, carpintaria, limpeza, betonização, construção,
engenharia, fundição, jardinagem, indústria vidreira,
instalação, condução de máquinas, operação de máquinas,
marinha, metalurgia, mineração, reparações, saneamento,
transportes, trabalho de armazém, indústria da madeira

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food
processing, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de montagem
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DA PALMA Pele flor de vaca
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Algodão
FORRO Sem forro
COMPRIMENTO 225-280 mm
DESTREZA 5
COR Cinzento, Azul, Preto, Branco
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120
TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta
MÉTODO DE FECHO Elástico 360°
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Couro,
Algodão, Látex natural

CONFORMIDADE
Cat. II TP TC 019:2011

Informação/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

TAMANHO N.º ART EAN

6 888-6 7392626060678

7 888-7 7392626034334

8 888-8 7392626034341

9 888-9 7392626034358

10 888-10 7392626034365

11 888-11 7392626034372

12 888-12 7392626034389
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