
Estas luvas de cabedal acessíveis, em pele de carneiro granulada e algodão/poliéster, tem as pontas
dos dedos reforçadas, são adequadas para vários tipos de trabalhos de montagem. O punho elástico
mantém as luvas no lugar e facilita calçar e descalçar as luvas.

Luvas em pele de
carneiro granulada e
algodão/poliéster,

para vários tipos de
trabalhos de
montagem.

PROPRIEDADES

Duráveis
Boa sensibilidade nas pontas dos
dedos
Flexíveis
Boa aderência
Bom ajuste

CARACTERÍSTICAS

Pontas dos dedos reforçadas
Polegar especialmente concebido

LUVAS DE MONTAGEM
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LUVAS BÁSICAS ACESSÍVEIS, PUNHO ELÁSTICO
Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
previne o risco de:, lesões provocadas por substâncias
abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações,
contacto com sujidade

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes secos, ambientes limpos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
montagem, inspeção, construção civil, carpintaria,
instalação, assentamento de tijolos, preparação do solo,
engenharia, transportes, condução de máquinas, trabalho
de armazém, trabalho em aeroporto, reparações

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
automotive, transportation, building and construction,
logistics, facilities, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de montagem
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DA PALMA Pele flor de cabra
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Algodão, Poliéster
COMPRIMENTO 220-280 mm
DESTREZA 5
COR Branco, Preto
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120
TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta
MÉTODO DE FECHO Elástico 180°
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Couro,
Algodão, Poliéster

CONFORMIDADE
Cat. II TP TC 019:2011

Informação/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

TAMANHO N.º ART EAN

6 511-6 7340118362489

7 511-7 7340118362571

8 511-8 7340118362663

9 511-9 7340118362755

10 511-10 7340118362847

11 511-11 7340118362939

12 511-12 7340118363028
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