
Luvas muito macias, confortáveis e duráveis, feitas de cabedal sintético Macrothan  fino respirável,
a escolha perfeita para dias de trabalho longos com tarefas de montagem e maior precisão. Funções
ergonómicas, como o dedo indicador reforçado, costuras reforçadas, pontas dos dedos reforçadas,
dedos com pré-curva e o polegar com um design especial, adicionam mais utilidade nos longos dias
de trabalho destas luvas profissionais. Os fechos de velcro contribuem para um encaixe perfeito.

®

PROPRIEDADES

Ajuste perfeito
Extra confortáveis
Muito respiráveis
Extra flexíveis
Sensibilidade extremamente boa
nas pontas dos dedos

CARACTERÍSTICAS

Forma ergonómica
Macio
Sem crómio
Refletor
Detalhes especialmente concebidos
Palma da mão almofadada
Costuras reforçadas
Dedos pré-curvados
Polegar especialmente concebido
Dedo indicador reforçado
Pontas dos dedos reforçadas

LUVAS DE MONTAGEM
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FINAS, MACIAS E MUITO RESPIRÁVEIS
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, asperezas

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO
ambientes secos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO
montagem de precisão, operação de máquinas, inspeção,
instalação, instalação elétrica, instalação hvac, condução
de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto

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

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO
Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de montagem
CATEGORIA Cat. II
COLEÇÃO Pro
MATERIAL DA PALMA Macrothan
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Poliéster
FORRO Sem forro
COMPRIMENTO 214-250 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

®

CONFORMIDADE
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informação/UIS EN
388:2016+A1:2018
1111X

EN ISO 21420:2020

TAMANHO N.º ART EAN

6 9220-6 7392626012844

7 9220-7 7392626012851

8 9220-8 7392626012868

9 9220-9 7392626012929

10 9220-10 7392626012936

11 9220-11 7392626012943
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