
Luvas curtas confortáveis, anti-vento e impermeáveis. Graças ao fecho de velcro, as luvas ficam fixas
nas mãos, mesmo durante trabalhos mais ativos. O forro fino mantém as mãos quentes em
ambientes ligeiramente frios. As luvas têm um bom encaixe, ou seja, são confortáveis e fáceis de
usar em trabalhos versáteis, especialmente em tarefas que exigem boa sensibilidade nas pontas dos
dedos.

PROPRIEDADES

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

CARACTERÍSTICAS

Pontas dos dedos reforçadas
Dedo indicador reforçado
Sem crómio
Impermeável
À prova de vento
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LUVAS IMPERMEÁVEIS DE CABEDAL SINTÉTICO
Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
alergia ao crómio, lesões provocadas por substâncias
abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações,
contacto com sujidade, secagem, asperezas, contacto com
ambientes molhados, contacto com ambientes húmidos,
contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes ventosos, ambientes secos, ambientes frios,
ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes
ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos,
ambientes escorregadios

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
operação de máquinas, construção civil, carpintaria,
instalação, construção, preparação do solo, transportes,
condução de máquinas, trabalho em aeroporto

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
retail, service, facilities, horeca, logistics, utilities,
transportation, automotive

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de isolamento
do frio
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DA PALMA Pele sintética
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Poliéster
FORRO Com forro de inverno
MATERIAL DO FORRO Fleece
COMPRIMENTO 235-255 mm
DESTREZA 3
COR Preto, Verde
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60
TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta
MÉTODO DE FECHO Fecho de tiras aderentes
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES

Poliéster
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERMÉDIOS

Polietileno
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES

Poliuretano, Poliéster, Látex natural

CONFORMIDADE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informação/UIS EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

CARACTERÍSTICAS
Forro de
aquecimento

À prova de vento Impermeável

TAMANHO N.º ART EAN

6 517-6 7340118328836

7 517-7 7340118328959

8 517-8 7392626070745

9 517-9 7392626070769

10 517-10 7392626070707

11 517-11 7392626070721

12 517-12 7340118330693
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