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Proprietãti:
• Proprietãti excelente de aderentã atât pe suprafete

uscate cât si pe suprafete umede datoritã texturii 
speciale (suprafatã activã profilatã finã).

• Flexibilitatea mare si proeminentele fine le 
recomandã pentru operatii fine de montaj.

• Rezistentã mecanicã mare.
• Mãnusi crosetate din nylon fãrã cusãturi, se 

muleazã pe mânã.
• Podul palmei este întãrit cu latex natural, astfel cã 

dosul palmei poate respira usor.
• Nu contine silicon.

Domenii de utilizare:
Operatii fine si medii de montaj în orice ate-
liere mecanice. Oferã o prizã bunã în conditii
de umezealã mare.
Utilizate în:
• Ateliere auto, caroserii si serviceuri pentru roti.
• În domeniul constructiilor atât la operatii 

exterioare cât si la interior.
• Operatii de sortare, împachetare si manipulare în 

depozite.
• Operatii de montaj fin, generând o prizã foarte 

bunã fãrã a diminua simtul tactil.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.3.1.

Mãnusi pentru mecanici,

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
8 899 400 660
9 899 400 661 1/6
10 899 400 662

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
8 899 400 529
9 899 400 530 1/  6
10 899 400 531

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
8 899 400 652
9 899 400 653 1/6
10 899 400 654
11 899 400 655

Proprietãti:
Mãnusi destinate utilizãrii la lucrãri ce nece-
sitã mânuire precisã. Combinatia de material
textil tricotat, închizãtoare Velcro si acoperire
cu spumã polimer conferã o suitã de pro-
prietãti remarcabile:
• Aderentã excelentã pe suprafete uscate sau umede.
• Rezistentã chimicã foarte bunã a învelisului la foarte

multe unsori, uleiuri si alte chimicale utilizate la 
mãrfurile supuse depozitãrilor.

• Proprietãti foarte bune anti-vibratii.
• Sigurantã în utilizare datoritã sistemului de 

închidere Velcro.

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri usoare si medii în industrie si 

pentru manipulãri delicate ce necesitã 
aderentã si manevrabilitate.

• Perfect pentru utilizarea la lucrãri de montaj, 
ateliere mecanice, lucrãri de tinichigerie.

• Proprietãtile anti-vibratii le fac perfecte 
pentru utilizarea cu scule de mânã si masini 
unelte.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.2.1.

Mãnusi pentru mecanici "Profi",

Proprietãti: 
Mãnusi tricotate acoperite cu nitril
• Acoperire profundã, cu un strat de înaltã calitate 

de acril/nitril/butandienã pe un material executat 
din tricotaj foarte gros din fire de poliamidã, fãrã 
cusãturi.

• Tesãturã si strat acoperitor cu proprietãti speciale 
pentru un grad ridicat de confort si usurintã la 
purtare.

• Mãnusi destinate lucrãrilor cu actiuni mecanice 
solicitante.

• Aderentã excelentã pe suprafete uscate, destinate 
în special manipulãrii pieselor si uneltelor.

• Îmbracã perfect mâna.
• Suprafatã neutrã ce nu contine silicon.
• Tratament antibacterial.

Domenii de utilizare:
• Pentru utilizãri universale, într-un spectru larg de 

lucrãri de montaj si reparatii ce necesitã mânuiri 
precise.

• Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri 
mecanice medii.

• Pot fi utilizate în orice domeniu ce necesitã 
aderentã bunã pe suprafete uscate si o rezistentã 
mecanicã deosebitã.

• Ateliere mecanice.
• Constructii de masini.
• Prelucrarea materialelor plastice.
• Industria auto.
• Ateliere de întretinere.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 4.1.3.2.

Mãnusi de protectie "Nitrilon Plus",


