
Ficha Técnica

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro

Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333

www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt

MOD-COM-01.03

- Luva de malha de aço, com manguito completo.

- Luva com benefícios patenteados.

- Com o seu fecho de metal patenteado e o seu ajuste incomparável, a Niroflex 2000 

significa grande conforto e livre de fadiga.

- Fecho de metal patenteado para fixação e ajuste fácil.

-·Manuseamento fácil e sem necessidade de peças de reposição tais como botões de 

pressão, fivelas ou cintas.

-·A cinta de fecho é fabricada do mesmo material que a luva.

-·Ajuste exclusivo com base num design ergonómico sem excesso de malha na ponta 

dos dedos.

-·Identificação rápida do tamanho graças aos reforços coloridos.

-·Reforços flexíveis para um excepcional conforto e para fixar a luva à mão.

-·Ambidestro.

-·Limpeza fácil sem resíduos.

- Dispõe de duas molas para fixar ao avental do utilizador.

- Características da malha de aço:

 - Diâmetro do anel: 4,2mm;

· - Bitola: 0,55mm.

- Tamanhos: XXS ao XXL.

- Disponível na versão não magnética/não detectável.

- Recomendado para proteger o utilizador de objectos cortantes quando:

 - Trabalha em matadouros, com carne, peixe ou marisco;

 - Trabalha em estabelecimentos de restauração;

 - Trabalha em desossa manual de carne, caça ou aves;

 - Trabalha em plásticos, couro, industria têxtil e de papel;

 - Trabalha em assentamento de revestimentos de pavimentos e obras 

similares.

- DIN EN 1082-1

- ISO 13999-1

- Tensores de Luva.
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