SHOWA 708

SHOWA 708
As luvas ambidestras 708 utilizam material não flocado para
prevenir o risco de contaminação dos alimentos. No entanto,
isto não implica um comprometimento da aderência e
destreza. Devido ao material aderente em forma de escamas
de peixe na parte interna e externa, a luva 708 proporciona
um controlo superior quando se trabalha com líquidos e
durante longos períodos de utilização. Além disso, o composto
resistente a produtos químicos torna estas luvas adequadas
para uso em laboratórios e previne a exposição a produtos
químicos nocivos.

BENEFÍCIOS

INDÚSTRIAS

•

Sem látex

•

Flexível

•

Maior destreza

•

Aderência extra

•

Robusta

•

Resistente a químicos

•

Descartável

Química

Mecânica

PERIGO

CARATERÍSTICAS
•

Punho com rebordo

•

Forte resistência a químicos

•

Não flocada

•

Ambidestra

•
•

Luvas De
Qualidade
Alimentar

Químico

Aderência em forma de escamas por dentro e
por fora
Sem pó

NORMS & CERTIFICATES

Cat III

SETORES E APLICAÇÕES

EN ISO 3741:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

JKOPT

VIRUS

•

Manuseamento de plantas e
legumes

•

Manuseamento de Produtos
Químicos Ligeiros em Horticultura,
Agricultura

•
2777

Pulverização e tratamento químico

•

Oficinas de pintura & pintura por
spray

•

Embalagem e manuseamento de
alimentos

•

Saneamento e lavagem de loiça

•

Montagem ligeira de peças
revestidas de óleo
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SHOWA 708

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

MATERIAL

•

Par por sacola: 24

•

•

•

Sacolas por caixa: 10

•

Pares por caixa: 240

ESPESSURA

Nitrilo

Não suportado

TAMANHOS
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL |
11/XXL | 12/XXXL

0.23 mm

COR
COMPRIMENTO

•

Azul

300 mm

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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