HyFlex® 11-619

FICHA TÉCNICA

Multiusos

Data de impressão 17-09-2019

Material da luva
• Poliuretano (Material de revestimento)
• Nylon (Material do forro)
Possíveis ingredientes nocivos
Sensibilizantes
• Proteínas de borracha natural
Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode ser
sensibilizado por este ingrediente na luva e pode assim
desenvolver reacções de irritação e/ou alérgicas por contacto.
Regulamento REACH 1907/2006
Para obter mais informações, consulte a declaração REACH no
sítio da Internet da Ansell
Propriedades
• Extrema flexibilidade e destreza dos dedos
• Conforto superior; sem costuras no interior das luvas
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Estrutura
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Aplicação – Limitações de utilização
Não utilizar contra produtos químicos; a luva não é à prova de
líquidos
Não utilizar contra chamas ou temperaturas < -25 °C ou
> 100 °C
Não utilizar para aplicações mecânicas intensivas
Protecção das mãos – aplicações ligeiras.
Armazenamento
• Manter afastado de fontes de ozono ou de ignição. Manter
afastado de luz solar direta; conservar num local fresco e
seco.

Teste de dados EN
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Conformidade europeia
As luvas cumprem os requisitos da Directiva Europeia
89/686/CEE e as normas europeias EN 420:2003 + A1:2009 e
EN 388:2003
Estão classificadas como “Design intermédio” (= Protecção
contra riscos intermédios).
Certificado de exame de tipo CE para o produto final por
Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

f

X

Pontos

Material de

por

revestimento

Acabamento

Estilo do

Cor

Tamanhos EN Comprimento

punho

Acondicionamento

(mm)

polegada
Tricotada

Nylon

18

Poliuretano

Revestida na

Punho

palma da mão tricotado

Branco

6,7,8,9,10,11

195 - 245

12 pares por
embalagem;
12 embalagens por
caixa

O comprimento das luvas está abaixo dos requisitos EN para o comprimento mínimo total das luvas. Portanto, a luva é designada como "Própria para fins especiais"
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