
Luva sintética, nitrilo, revestimento total, acabamento suave, algodão, Cat. II, resistente ao óleo e
gordura, para todo o tipo de trabalhos

PROPRIEDADES

Muito duráveis

CARACTERÍSTICAS

Resiste ao contacto com calor até 100
°C
Sem látex
Resistente ao óleo e gordura
Repelente à água e óleo
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Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
lesões provocadas por substâncias abrasivas,
escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade,
contacto com ambientes molhados, contacto com
ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes molhados, ambientes ligeiramente oleosos e
gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
operação de máquinas, construção civil, instalação,
colocação de placas de metal, assentamento de tijolos,
construção, preparação do solo, betonização, engenharia,
condução de máquinas, mineração

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação pesada

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de proteção
térmica
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DO FORRO Algodão
COMPRIMENTO 240-270 mm
DESTREZA 4
DESIGN DE ADERÊNCIA Acabamento suave
COR Azul
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/72
TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel
IMERSÃO Revestimento total
MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo
MATERIAL DO PUNHO Têxtil
RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) Proteção a
corte nível A
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Algodão
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nitrilo

CONFORMIDADE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informação/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS
Hidrorepelente

TAMANHO N.º ART EAN
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