SHOWA 306

SHOWA 306
Construídas para resistir aos elementos durante todo o ano,
as luvas para exterior 306 são impermeáveis mas respiráveis
para manter as mãos secas, evitando ao mesmo tempo a
perda de aderência devido à transpiração. Um revestimento
de látex na palma da mão e nas pontas dos dedos
proporciona aderência e precisão tátil quando se opera em
todas as condições meteorológicas. A malha sem costuras
assegura conforto e previne irritações da pele quando se
usam as luvas durante longos períodos de tempo.

BENEFÍCIOS

INDÚSTRIAS

•

Amiga da pele

•

Ajustável à forma

•

Flexível

•

Maior destreza

•

Respirável

•

Resistente à água

•

Aderência extra

•

Malha sem costura

Construção

PERIGO

CARATERÍSTICAS
•

Ergonómico

•

Revestimento em espuma de látex aerado

•

Revestimento duplo em látex

•

Punho elástico

Propósito Geral

NORMS & CERTIFICATES

EN 388:2016

2121X

Liquids

SETORES E APLICAÇÕES
•

Cat II

Mineração

EN 420:
2003+A1:2009

Manuseamento de equipamentos
pesados

•

Sinalizadores

•

Assentamento de tijolos

•

Drenagem, tubagem

•

Caleiras e tubos de drenagem

•

Isolamento

•

Canalização

•

Membranas de aplicação no telhado

•

Lavagem e limpeza

•

Manutenção de Piscinas / Tanques
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SHOWA 306

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

MATERIAL

•

Par por sacola: 10

•

Látex

•

Nylon

•

Sacolas por caixa: 12

•

Espuma de látex

•

Poliéster

•

Pares por caixa: 120

•

Malha sem costura

TAMANHOS
COMPRIMENTO

TECNOLOGIA
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

240 - 270mm

•

BREATHEX FOAM

COR
•

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.
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