
Para ter as mãos quentes em vários ambientes frios. Feitas de Microthan +, Macrothan  e neoprene,
reforçadas para uma durabilidade extra. Forradas a polar para o inverno Funções ergonómicas, como
o dedo indicador reforçado, costuras reforçadas, pontas dos dedos reforçadas, dedos com pré-curva
e o polegar com um design especial, adicionam mais utilidade nos longos dias de trabalho destas
luvas profissionais. Costas da mão à prova de vento

Feitas de Microthan
+, Macrothan  e

neoprene, reforçadas
para uma durabilidade
extra Forradas para o

inverno.

®

®

® ®

PROPRIEDADES

Ajuste perfeito
Extra confortáveis
Flexíveis
Duráveis

CARACTERÍSTICAS

Forma ergonómica
Refletor
Detalhes especialmente concebidos
Costuras reforçadas
Pontas dos dedos reforçadas
Dedos pré-curvados
Polegar especialmente concebido
Dedo indicador reforçado
Costas da mão à prova de vento
Sem crómio
Palma da mão reforçada
Dedos e polegar reforçados

9232

PARA TER AS MÃOS QUENTES EM AMBIENTES FRIOS
Saiba mais
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em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou

atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.
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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, contacto com
ambientes húmidos, contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes ventosos, ambientes escuros, ambientes
secos, ambientes frios, ambientes húmidos, ambientes
sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
operação de máquinas, construção civil, carpintaria,
construção, preparação do solo, engenharia, transportes,
condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em
aeroporto

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
machinery and equipment, mro, transportation, utilities,
building and construction, logistics, horeca, facilities,
service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de isolamento
do frio
CATEGORIA Cat. II
COLEÇÃO Pro
MATERIAL DA PALMA Macrothan
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Neopreno
FORRO Com forro de inverno
MATERIAL DO FORRO Fleece
COMPRIMENTO 247-290 mm
DESTREZA 5
COR Preto, Cinzento, Amarelo
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60
TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta
MÉTODO DE FECHO Elástico 360°
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES

Poliéster
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERMÉDIOS

Polietileno
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES

Poliuretano, Cloropreno

®

CONFORMIDADE
Cat. II TP TC 019:2011

Informação/UIS EN 388:2016
2141X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
12X

CARACTERÍSTICAS
Forro de
aquecimento

TAMANHO N.º ART EAN

7 9232-7 7392626021341

8 9232-8 7392626021358

9 9232-9 7392626021365

10 9232-10 7392626021372

11 9232-11 7392626021389

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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