SHOWA TEMRES® 282

SHOWA TEMRES® 282
À prova de água mas respiráveis, estas luvas multiusos usam
isolamento térmico e a nossa tecnologia TEMRES® de ponta
para manter as mãos quentes, secas e bem protegidas em
climas frios para um conforto e desempenho ideais. Uma
maior aderência superficial na ponta dos dedos permite um
alto nível de precisão tátil quando se trabalha com objetos
molhados ou pequenos componentes. A luva de malha sem
costuras e o forro de velo fino mantêm as mãos livres de
irritação quando usada por longos períodos de tempo.

BENEFÍCIOS

INDÚSTRIAS

•

Respirável

•

Isolamento térmico

•

Resistente à água

•

Malha sem costura

•

Flexível

•

Aderência extra

•

Amiga da pele

Luvas De
Qualidade
Alimentar

Serviços

PERIGO

CARATERÍSTICAS
•

Tecnologia TEMRES® à prova de água

•

Ergonómico

•

Aderência áspera

•

Forro de velo

•

Revestimento em poliuretano

Frio

NORMS & CERTIFICATES

EN 388:2016

4221X

Liquids

SETORES E APLICAÇÕES
•

Cat II

Mineração

EN 511:2006

021

Manuseamento de plantas e
legumes

•

Sinalizadores

•

Refrigeração

•

Manutenção de Piscinas / Tanques

•

Lavagem e limpeza

•

Canalização
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SHOWA TEMRES® 282

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

•

Par por sacola: 10

•

•

Sacolas por caixa: 6

•

Pares por caixa: 60

COMPRIMENTO

MATERIAL

Poliuretano

•

Acrílico com isolamento

•

Nylon

•

Malha sem costura

fixo

TAMANHOS
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

275 – 300mm

COR
•

TECNOLOGIA
•

TEMRES®

Azul

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

DISCLAIMER

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos
mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se
necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente.
Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos
locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas
partes móveis das máquinas.

As descrições, características, aplicações e
fotos são dadas a título de informação e não
constituem um compromisso contratual. O
fabricante reserva-se o direito de fazer
quaisquer modificações que considere
necessárias.

ENTRE EM CONTACTO
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

