
O design único destas luvas oferecem uma destreza do mais alto nível. O velcro está na parte
superior para uma maior mobilidade. Os nós dos dedos estão cobertos com um material extra
flexível e o cabedal sintético Microthan  oferece uma excelente aderência. Funções ergonómicas,
como reforço no dedo indicador, costuras reforçadas, pontas dos dedos reforçadas, dedos pré-
curvados e polegar com um design especial, acrescentam mais utilidade a estas luvas profissionais
de alta tecnologia para trabalhos de precisão, em dias de trabalho longos.

®

PROPRIEDADES

Duráveis
Excelente aderência
Extra confortáveis
Extra flexíveis
Sensibilidade extremamente boa
nas pontas dos dedos
Muito respiráveis

CARACTERÍSTICAS

Dedo indicador reforçado
Costuras reforçadas
Sem crómio
Costas da mão respiráveis
Dedos pré-curvados
Modelo curto
Palma da mão almofadada
Dedos amovíveis

LUVAS DE MONTAGEM

9140

O DESIGN ÚNICO OFERECE UMA DESTREZA DE ALTO NÍVEL
Saiba mais
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PREVINE O RISCO DE
lesões provocadas por substâncias abrasivas, cortes,
arranhões, lacerações, escoriações, contacto com sujidade,
secagem, bolhas, asperezas, perfurações

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

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
montagem de precisão, montagem, carpintaria, trabalho
de armazém, condução de máquinas, loja, reparações

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail, automotive, agriculture,
mining, pulp and paper

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de montagem
CATEGORIA Cat. II
COLEÇÃO Pro
MATERIAL DA PALMA Microthan
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Poliéster
FORRO Sem forro
COMPRIMENTO 181-219 mm
DESTREZA 5
COR Preto, Cinzento, Amarelo
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60
TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta
MÉTODO DE FECHO Fecho de tiras aderentes
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES

Poliuretano, Poliéster, Nylon

®

CONFORMIDADE
Cat. II TP TC 019:2011

Informação/UIS Modelo curto (EN
420)

EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

TAMANHO N.º ART EAN

7 9140-7 7392626027329

8 9140-8 7392626027336

9 9140-9 7392626027343

10 9140-10 7392626027350

11 9140-11 7392626027367
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