
Luvas finas de tecido leve extra respirável, com um bom encaixe e sensibilidade nas pontas dos
dedos. Feitas de malha de nylon de 13 gg, sem costuras. Resistência a cortes do nível A. Reduz o risco
de contaminação, marcas de dedos e riscos em superfícies sensíveis. Perfeitas para trabalhos de
montagem de precisão e inspeções em ambientes secos.

Luvas, macias, leves e
respiráveis, com um

bom encaixe e
sensibilidade nas

pontas dos dedos.

PROPRIEDADES

Extra confortáveis
Respiráveis
Extra flexíveis
Sensibilidade extremamente boa
nas pontas dos dedos

CARACTERÍSTICAS

Macio
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LUVAS FINAS E CONFORTÁVEIS DE TECIDO DE NYLON
Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes secos, ambientes limpos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
montagem de precisão, montagem, inspeção, operação de
máquinas, instalação, instalação hvac, construção,
preparação do solo, engenharia, transportes, condução de
máquinas, trabalho de armazém, eletrónica, jardinagem,
reparações, salvamentos, polícia e segurança, indústria do
papel, limpeza, hotéis e restaurantes, prestação de
cuidados, manutenção, loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
automotive, pulp and paper, machinery and equipment,
mro, transportation

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho de precisão, Luvas de tecido
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DO FORRO 13 gg, Nylon, Sem costura
COMPRIMENTO 200-220-260 mm
DESTREZA 5
COR Branco
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120
TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel
ESTILO DO PUNHO Punho tricotado
MATERIAL DO PUNHO Têxtil
RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) Proteção a
corte nível A
RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) TDM: 2.6 N
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nylon

CONFORMIDADE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informação/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XA

EN ISO 21420:2020

TAMANHO N.º ART EAN

6 312-6 7392626035607

7 312-7 7392626035614

8 312-8 7392626035621

9 312-9 7392626035638

10 312-10 7392626035645

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

312

2023-04-06 Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar

em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou

atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

