
ActivArmr  43-216 este o mănuşă specială pentru
solicitări intense oferind niveluri înalte de
rezistenţă la stropire cu stropi de metal topit. Ideală
pentru numeroase aplicaţii diferite necesitând protecţie
termică, asigură de asemenea o durabilitate şi protecţie
superioară faţă de tăieturi, înţepături şi abraziune.

Protecţie termică pentru o gamă largă de aplicaţii
ActivArmr  43-216 este certificată ca mănuşă de
categoria III pentru protecţia faţă de temperaturi înalte
şi este clasificată la niveluri de performanţă EN 407 de
413X4X. Aceasta face ca mănuşa să fie adecvată pentru
un mare număr de aplicaţii necesitând rezistenţă la
căldură, incluzând sudura, exploatarea utilajelor şi
lucrul în medii cu risc de căldură sau stropire cu
topitură.

Confort
Cu o căptuşeală interioară din tricot moale pentru
palmă şi manşetă din denim din bumbac, ActivArmr
43-216 este confortabilă la purtat.

Excelentă durabilitate şi protecţie mecanică
Confecţionată din piele rezistentă la uzură, această
mănuşă pentru solicitări intense este concepută cu
ranforsare a palmei pentru rezistenţă suplimentară la
abraziune.
Cusăturile sunt din Kevlar  şi sunt ranforsate cu bucăţi
de piele de vită.
Această construcţie asigură o protecţie mecanică
superioară.

43-216
Mănuşă durabilă şi confortabilă pentru
aplicaţii de sudare

Cunoscut anterior ca: ActivArmr Workguard™43-216

Căldură Sudare  Condiții grele

Niveluri ridicate de durabilitate, control și protecție
împotriva căldurii, flăcării, scânteilor și perforării.

Industrii

Autovehicule
Utilaje și echipamente
Prelucrarea metalelor

Aplicații

Sudare, lipire, nituire
Operațiuni de prelucrare a metalelor și asamblare
Reparații și întreținere de echipamente
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Caracteristici de bază

Model tridimensional îmbunătățit al degetului mare pentru dexteritate și
control precis

Piele iuft premium cu cusături bordurate cu Kevlar

Căptușeală din bumbac pentru protecție sporită

Manșetă lungă pentru protecție sporită

A nu se utiliza la aplicații de tăiere în condiții grele. Mănușa nu este
impermeabilă, prin urmare nu se utilizează cu produse chimice

A se feri de sursele de ozon sau de aprindere. A se ține departe de lumina
solară directă. A se depozita într-un loc uscat și răcoros

Tehnologii

0493 3243 3243B 413X4X
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Standarde de performanță și Conformare cu reglementările

În conformitate cu REACH

Specificații

MARCĂ | STIL DESCRIERE Finețe DIMENSIUNE LUNGIME AMBALARE

ActivArmr  43-216 Material  căptușeală: Piele naturală de vită,
Bumbac, Kevlar
Sti l  manșetă: Mănușă protectoare

Nu este
cazul

10 370-415 mm; 14.6-16.3
inches

6 perechi/pungă; 6 pungi/cutie
de carton
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Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la
Europa, Orientul Mijlociu și Africa
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

America de Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latină și Caraibe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexic
T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell,  și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și
în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document şi nici o altă afirmaţie făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanţie a vandabilităţii sau că vreun produs Ansell
este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-şi asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecţii de mănuşi a unui utilizator final pentru o
aplicație specifică.
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