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MOD-COM-01.03

- Luva de Nylon com revestimento a poliuretano.

- Semelhante a uma segunda pele, esta luva muito fina oferece conforto, ajuste e 

sensibilidade de exceção para os manuseamentos mais delicados.

- A tecnologia de tricotagem de 18 pontos  por polegada permite  que esta luva seja 

extremamente fina, embora muito resistente.

- Concebida para uma vasta gama de aplicações ligeiras em ambientes secos ou 

ligeiramente oleosos, é ideal para trabalhadores que precisam de um maior nível de 

ajuste, toque e precisão do que o oferecido pelas suas luvas actuais.

- Também ideal para aplicações em que são utilizadas luvas em algodão ou mesmo 

nenhuma luva, apesar do risco de riscos, bolhas e ferimentos menores.

- Cor: Azul Escuro

- Comprimento: 195 - 245 mm

- Galga: 18

- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

- Recomendado para edificação e construção, fabrico de metais, indústria 

automóvel e de transportes, manutenção, máquinas e equipamentos.

- Ideal para:

 - Aplicações de montagem ligeira que exigem um elevado grau de 

precisão;

 - Montagem final, ar condicionado, motores eléctricos, montagem de 

suportes eléctricos, trabalhos de regulação;

 - Electrodomésticos e aparelhos eléctricos;

 - Cosmética/plásticos (também na fase de acondicionamento);

 - Trabalhos de acabamento;

 - Selecção e instalação de pequenas peças (rolamentos, molas, etc.).

- EN 388:2016

Revisão 01Mod.: Hyflex 11-618

Refª.: 81610

Luva de Nylon Rev. Poliuretano 

Directiva:
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Especificações Técnicas Normas e Simbologia
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