
Referência da indústria para luvas de pele para soldadura TIG. Pele flor de cabra de alta qualidade,
conforto e flexibilidade superiores, espessura fina de 0,7 mm e sem forro para uma sensibilidade
tátil e precisão adicionais. O punho longo proporciona proteção adicional contra salpicos de material
fundido. Punho elástico para melhor ajuste. Costuras Kevlar  para durabilidade adicional. EN
388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X

®

PROPRIEDADES

Alto nível de proteção
Duráveis
Ajuste perfeito
Sensibilidade extremamente boa
nas pontas dos dedos
Extra flexíveis

CARACTERÍSTICAS

Fio KEVLAR  nas costuras que resiste
à exposição a uma temperatura de 427
°C a curto prazo (limite máximo
operacional) e a uma temperatura de
204 °C mais prolongada (limite
operacional constante)

®

Resiste ao contacto com calor até 100
°C
Dedo indicador reforçado
Fio resistente ao calor
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PREVINE O RISCO DE
queimaduras, lesões provocadas pelo calor, lesões
provocadas por substâncias abrasivas, bolhas,
escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
utilização em todas as condições climatéricas, ambientes
quentes, ambientes sujos, ambientes extremos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
montagem, engenharia, silvicultura, fundição, jardinagem,
indústria vidreira, trabalho a quente, instalação, marinha,
metalurgia, mineração, indústria do papel, reparações,
soldadura, indústria da madeira

PRIMARY INDUSTRIES OF USE
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de proteção térmica, Luvas de soldadura
CATEGORIA Cat. III
MATERIAL DA PALMA Pele flor de cabra da melhor
qualidade
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Pele flor de cabra da
melhor qualidade
FORRO Sem forro
COMPRIMENTO 310-350 mm
DESTREZA 5
COR Branco, Amarelo
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/60
TIPOS DE EMBALAGEM Com fio
MÉTODO DE FECHO Elástico 180°
ESTILO DO PUNHO Punho de segurança
MATERIAL DO PUNHO Pele
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Couro,
Látex natural

CONFORMIDADE

2777 0321
TP TC 019:2011 Informação/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Tipo B

TAMANHO N.º ART EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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