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- A estrutura com duas camadas da luva AlphaTec® AquaDri® mantém as mãos 

mais secas durante mais tempo e  proporciona maior conforto e desempenho. Um 

revestimento interno macio em espuma com tecnologia exclusiva Aquadri® oferece 

uma absorção da humidade inigualável: em média, 10 vezes superior à de forros em 

flocos de algodão.

- Como medida preventiva, a película superior em nitrilo fornece uma protecção 

avançada contra produtos químicos relativamente a qualquer exposição acidental a 

bases, óleos, combustíveis, alguns solventes, massas lubrificantes e gorduras 

animais.

- O acabamento da palma com losango invertido fornece uma aderência melhorada, 

proporcionando resultados ideais em condições secas ou humidas.

- O composto em nitrilo de elevado desempenho oferece uma protecção superior 

contra fios puxados, furos e abrasão, em comparação com a borracha ou o neopreno.

- Um rebordo dobrável no punho impede o gotejamento para o antebraço.

- Anti estática em conformidade com a norma EN 1149

- AQL: 1.5

- Espessura: 0,45 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® 2)

- Cor: Verde-Garrafa

- Comprimento: 380 mm

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

- Recomendado para fabrico de metais, industria automóvel e de transportes, 

Industria Farmacêutica, maquinas e equipamentos e Química.

- Aplicações ideais:

 - Mudança de óleo, reparação de bombas;

 - Mistura/manuseamento/transferência/vazamento de produtos químicos;

 - Limpeza;

 - Abertura e escoamento de bombas/válvulas;

 - Pintura, selagem, acondicionamento;

 - Amostragem/testes.

- EN 374

- EN 388
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