
Protecție la manipulare
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Protecție împotriva șocurilor: anumite zone sunt întărite pentru
a oferi protecție împotriva amortizării și confort acolo unde
aveți nevoie (degetul mare, articulație, baza degetelor și palma)

AVANTAJE SPECIFICE

INDUSTRII APLICAȚII

Protecție împotriva impactului

Protecție împotriva șocurilor: anumite zone sunt întărite pentru a oferi
protecție prin amortizare și confort acolo unde aveți nevoie (degetul
mare, încheieturile degetelor, baza degetelor și palma)

•

Durabilitate

Durabilitate în utilizare: Strat de acoperire rezistent, mănușile rămân
curate datorită rezistenței lor lichide, suplețe garantată chiar și după
uscare

•

Randament

Durabilitate sporită a prinderii datorită tehnologiei noastre specifice•

Protecția pielii

Rezistență la grăsimi și ulei pentru o protecție mai bună a pielii,
datorită tehnologiei noastre specifice

•

Transport, logistică•
Producție•
Echipament industrial /
Prelucrarea metalelor

•

Activități miniere / Utilități /
Transport

•

Întreținere industrială•
Montarea echipamentelor
industriale

•

Manipularea pieselor mecanice uleioase•
Manipularea foilor metalice grele•
Uzinarea pieselor grele•
Întreținerea mecanică•
Montarea pieselor grele•
Fabricarea de utilaje•
Prelucrarea metalelor•
Întreținere•
Manipularea foilor metalice groase•
Manipularea bunurilor pe platformele de
încărcare și docuri, depozitarea etc.

•
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Protecție la manipulare

TITAN 850

LEGENDĂ

EN388
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DETALII PRODUS

Finisaj interior Suport textil fara cusaturi

Finisaj exterior Dosul manusii prezinta aerisire

Material Strat de nitril antiderapant si
impermeabil

Manșetă caracteristică Manșetă mare de siguranță

Culorile mănușilor Negru roșu

Lungime (cm) 24-28

mărimea 7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalare 1 pereche/punga
12 perechi/punga
48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X =

NETESTATĂ)

Rezistență la abraziune
Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la rupere
Rezistență la perforație

Rezistență la tăiere conform
ISO 13997

Protecție împotriva
impactului (opțional)

Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

•

Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în
anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului (REACH).

•

Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/12/18/2899•
Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon
Cedex 07- FRANCE

•
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