
Luva de proteção contra produtos químicos, 0,21 mm nitrilo, Cat. III, aprovadas para o manuseamento
de produtos alimentares, embaladas em pares, sem látex

PROPRIEDADES

Alto nível de proteção
Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

Para ecrã tátil
Aprovadas para o manuseamento de
produtos alimentares
Sem ftalatos
Sem látex
Impermeável
Proteção contra salpicos de produtos
químicos

LUVAS DE TRABALHO POLIVALENTES

184A

Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
risco de infeção, lesões provocadas por substâncias
corrosivas, contacto com sujidade, contacto com produtos
químicos, contacto com ambientes húmidos, contacto com
ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes de risco químico, ambientes de risco
microbiológico, ambientes corrosivos, ambientes
molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente
oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
agricultura, montagem, tecnologia química, limpeza,
descontaminação, indústria pesqueira, manuseamento de
alimentos, manuseamento de produtos alimentares,
hotéis e restaurantes, cozinha, laboratório, pintura por
pulverização, pintura, petroquímica, reparações,
saneamento, assentamento de tijolos

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, automotive, facilities,
service

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes
CATEGORIA Cat. III
ESPESSURA 0,21 mm
COMPRIMENTO 300 mm
DESTREZA

COR Azul
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 10/100
NQA 1.5
TIPOS DE EMBALAGEM Saco com ranhura euro
MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

CONFORMIDADE

0598 TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016
2001X

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERÍSTICAS
Para ecrã tátil Impermeável

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado J K L O P T

Nível de
permeação

6 6 2 4 6 6

% de degradação 40,6 7,4 91,9 18,9 20,9 10,3

TAMANHO N.º ART EAN

7 184A-7 7340118341804

8 184A-8 7340118341866

9 184A-9 7340118341927

10 184A-10 7340118341989

11 184A-11 7340118342047
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