
Mănuşă de protecţie chimică, căptuşeală de iarnă, 0,5* mm (*chem-layer) neopren, model priză

încreţit, Cat. III, rezistă la o temperatură de contact de până la 500°C, foarte lungi, fără latex, pentru
lucrări dificile
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PROPRIETĂŢI

Nivel ridicat de protecţie
Priză bună

Călduroasă

CARACTERISTICI

Impermeabile
Protecţie împotriva substanţelor
chimice
Rezistă la o temperatură de contact de
până la 500°C
Foarte lungi
Fără ftalaţi
Fără latex
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin arsuri, vătămări prin căldură, vătămări
prin corodare, vătămări prin tăiere, contact cu substanţe
chimice, contact cu umezeala, contact cu medii ude, contact
cu ulei, contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii cu risc chimic, medii cu risc microbiologic, medii
dăunătoare sănătăţii, medii corosive, medii reci, medii
calde, medii umede, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
lucrări în tehnologia substanţelor chimice, lucrări cu
substanţe chimice, lucrări cu metale, exploatare minieră,
lucrări din industria hârtiei, lucrări petrochimice

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări grele

REZISTENŢĂ CHIMICĂ
Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactaţi
Ejendals.

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuşi de izolare la
frig, Mănuşi rezistente la tăiere, Mănuşi de protecţie la
căldură
CATEGORIE Cat. III
GROSIME 0,5* mm (*chem-layer)
CĂPTUȘEALĂ Căptuşeală de iarnă

LUNGIME 450 mm
DEXERIATE

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză încreţit
TRATAMENT ANTIBACTERIAN/BIOCID Zinc pirition
(număr CAS 13463-41-7)
CULOARE Negru
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/36
AQL 0.65
MATERIAL DE IMPREGNARE Neopren
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la
tăiere de nivel C
SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Bumbac
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Cloropren

CONFORMITATE

0598 0120
TP TC 019:2011 Informaţii/UIS

EN ISO 374-
1:2016/Type B
KLPT

EN ISO 374-5:2016 EN 407:2004
34334X

EN 388:2016
3X22C

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

CARACTERISTICI
Protecţie împotriva
tăieturilor

Căptuşeală
călduroasă

Impermeabil

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic
testat

K L P T

Nivel de
permeabilitate

6 2 6 6

Degradare % 8,8 15,5 8,8 1,0

MĂRIME ART. NR. EAN
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