
Esta luva de couro sintético em Microthan+  tem uma excelente aderência combinada com alta
visibilidade graças à cor viva de sinalização. Pode usar um smartphone com um ecrã tátil com as
luvas calçadas. Tem um design ergonómico, costuras reforçadas e são adequadas para trabalhos de
montagem minuciosos em muitas indústrias.

®

PROPRIEDADES

Duráveis
Extra confortáveis
Boa sensibilidade nas pontas dos
dedos
Ajuste perfeito
Flexíveis
Excelente aderência

CARACTERÍSTICAS

Forma ergonómica
Para ecrã tátil
Sem crómio
Refletor
Cor de alta visibilidade
Detalhes especialmente concebidos
Dedos pré-curvados
Polegar especialmente concebido
Dedo indicador reforçado
Costuras reforçadas
Pontas dos dedos reforçadas

LUVAS DE MONTAGEM
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EXCELENTE ADERÊNCIA E FUNÇÃO DE ECRÃ TÁTIL
Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
alergia ao crómio, lesões provocadas por substâncias
abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações,
contacto com sujidade, secagem, asperezas

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes escuros, ambientes secos, ambientes húmidos,
ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes
sujos, ambientes escorregadios

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
montagem de precisão, montagem, operação de máquinas,
construção civil, carpintaria, instalação, instalação hvac,
construção, preparação do solo, engenharia, transportes,
condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em
aeroporto, mineração, indústria da madeira, silvicultura,
agricultura, jardinagem, indústria do papel

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

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de montagem
CATEGORIA Cat. II
COLEÇÃO Pro
MATERIAL DA PALMA Microthan +
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Poliéster
FORRO Sem forro
COMPRIMENTO 200-235 mm
DESTREZA 3
DESIGN DE ADERÊNCIA Aderência diamante elevado
COR Amarelo, Preto
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60
TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta
MÉTODO DE FECHO Elástico 360°
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES

Poliuretano, Nylon, Poliéster

®

CONFORMIDADE
Cat. II TP TC 019:2011

Informação/UIS EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERÍSTICAS
Para ecrã tátil

TAMANHO N.º ART EAN

7 9123-7 7392626070073

8 9123-8 7392626074781

9 9123-9 7392626070110

10 9123-10 7392626070035

11 9123-11 7392626070059

12 9123-12 7340118328539
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