
Mânecă cu protecție împotriva tăieturilor cu rezistență la tăiere de nivelul D. Tricotate 13 gg, din
kevlar, poliester, spandex și fire din fibră de oțel. Pentru tot felul de lucrări, aprobate pentru
manipularea produselor alimentare; rezistă la căldură de contact de până la 100 ⁰C. Cu atașare unică

pentru mână pentru potrivire bună și punerea și scoaterea ușoară a mănușilor. A se utiliza cu
mănușă potrivită pentru protecție completă.

PROPRIETĂŢI

Confortabilă
Nivel ridicat de protecţie
Respirabilă
Flexibile

CARACTERISTICI

Rezistă la o temperatură de contact de
până la 100°C
Aprobate pentru manipularea
produselor alimentare

MÂNECI REZISTENTE LA TĂIERE
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MÂNECĂ CU FIBRE DIN KEVLAR, TĂIERE NIVELUL D
aflați mai multe

2023-05-10 Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de

valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza

informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.
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PREVINE RISCUL DE
vătămări prin tăiere, vătămări prin abraziune, julituri,
răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
medii cu risc de tăiere

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
asamblare, lucrări de inspectare, operarea maşinilor,
lucrări de construcţii, lucrări de instalare, inginerie, lucrări
la depozite de mărfuri, lucrări cu metale, lucrări din
industria sticlei, decontaminare

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, building and construction,
logistics

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări grele

SPECIFICAŢIE

TIP Mâneci rezistente la tăiere
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 13 gg, KEVLAR  fiber, Spandex,
Fire din fibră de oţel inoxidabil
LUNGIME 420-490 mm
CULOARE Galben
BUCĂȚI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 360°
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la
tăiere de nivel D
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 19.4 N
SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Para-aramid,
Poliester, Fire din fibră de oţel inoxidabil, Elastan

®

CONFORMITATE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
2X4XD

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERISTICI
Protecţie împotriva
tăieturilor

MĂRIME ART. NR. EAN
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