SHOWA NSK26

SHOWA NSK26
Oferecendo uma excelente proteção contra uma vasta gama
de solventes, óleos e ácidos, esta luva de proteção química é
flexível e estanque. O acabamento da superfície áspera
assegura uma excelente aderência, e o forro de algodão
elimina o suor para o conforto do utilizador. Um ilhó e um
punho elástico mantêm a luva no lugar para assegurar uma
proteção total e consistente contra uma série de perigos.

BENEFÍCIOS

INDÚSTRIAS

•

Resistente a ácidos

•

Resistente ao óleo

•

Proteção completa do braço

•

Forte aderência

•

Resistente à abrasão

•

Resistente à água

Química

PERIGO

CARATERÍSTICAS
•

100% nitrilo

•

Forro em flanela de algodão

•

Aderência áspera

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

•

0598

Luvas De
Qualidade
Alimentar

4111X
EN 420:
2003+A1:2009

JKL

Oficinas de pintura & pintura por
spray

•

Ciências da vida

•

Tratamento de água/esgotos
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SHOWA NSK26

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

MATERIAL

•

Par por sacola: 12

•

•

Algodão

•

Sacolas por caixa: 6

•

Poliéster

•

Pares por caixa: 72

•

Malha sem costura

COMPRIMENTO

Nitrilo

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

650mm

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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