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Proprietãti:
• Confectionate din Kevlar 100%, fãrã cusãturi.
• Strat acoperitor din latex natural de înaltã calitate.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad 

ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã respire
si oferã flexibilitate ridicatã).

• Suprafatã profilatã finã pentru o bunã aderentã.
• Nivelul 4 de protectie la tãiere - protectie foarte 

bunã la tãiere sau împungere.

Domenii de utilizare:
• Pot fi utilizate pentru manipularea pieselor sau 

uneltelor ce prezintã margini ascutite sau muchii 
tãietoare ce pot provoca rãniri accidentale.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.4.4.3.

Mãnusi de protectie rezistente la tãiere Kevlar®
,

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
9 899 451 09 1
10 899 451 010

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
8/9 899 400 409 1
10 899 400 410

Dimensiuni Art.-Nr. U.A.
Universale 899 400 420 1

Proprietãti:
• Confectionate din Kevlar 100%, fãrã cusãturi.
• Confortabile la purtare.
• Aderentã bunã datoritã stratului de latex natural 

aplicat pe suprafata interioarã a mãnusii si 
degete.

• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad 
ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã 
respire).

• Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri 
mecanice medii.

• Rezistentã foarte mare la tãiere.

Domenii de utilizare:
• Industria sticlei.
• Fabrici de reciclare materiale.
• Industria prelucrãtoare de metale.
• Industria materialului plastic.
• Industria hârtiei si cartonului.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 4.3.4.3.

Mãnusi de protectie "Cutter",

Proprietãti: 
Protectie perfectã împotriva tãierii sau cãldurii
pentru zona antebratului.
• Se utilizeazã în combinatie cu mãnusile de protctie 

rezistente la tãiere.
• 2 straturi, fãrã cusãturi, material Kevlar 100%.
• Orificiul pentru degetul mare oferã o fixare 

perfectã pe antebrat.
• Dimensiuni (L x h): 35 x 8 cm.

Domenii de utilizare:
• Pot fi utilizate la lucrãri ce necesitã protectie 

sporitã la cãldurã sau tãiere.
• Industria sticlei.
• Procesare materiale metalice.
• Industria aluminiului, manipulare/procesare
• Manipularea profilelor metalice sau plastice.
• În zonele cu risc ridicat din sectoarele de reciclãri 

materiale si manipulãri gunoaie.

Standard EN / performante
EN 388 performante 1.3.4.3.
EN 407 performante X.1.X.X.X.X.

Mansetã de protectie din Kevlar® 
,


