SHOWA 878

SHOWA 878
A luva SHOWA 878 resistente a produtos químicos e a ácidos
oferece proteção superior contra ácidos altamente corrosivos,
cetonas, e ésteres. A borracha butílica fornece a maior
resistência à permeação por gases e vapores de água de
qualquer material utilizado para fabricar luvas. Uma superfície
de aderência suave proporciona uma sensação tátil e um
desempenho inigualáveis.

BENEFÍCIOS

INDÚSTRIAS

•

Resistente a ácidos

•

Impermeabilidade

•

Resistente à água

Química

PERIGO

CARATERÍSTICAS
•

Não forrada

•

Punho enrolado

•

Aderência suave

•

Sem suporte

•

Borracha butílica

Químico

NORMS & CERTIFICATES

Cat III

EN 388:2016

SETORES E APLICAÇÕES

EN ISO 3741:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

•

Pulverização e tratamento químico

•

Preparação de revestimentos

•

Laboratório, farmacêutica e análises

•

0299

Mineração

2020X

Oficinas de pintura & pintura por
spray

BIK
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SHOWA 878

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

MATERIAL

•

•

•

Par por sacola: 1

Butil

ESPESSURA

TAMANHOS

0.70 mm

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

COMPRIMENTO

COR

350 mm

•

Não suportado

Preto

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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