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Proprietãti:
• Mãnusi de protectie cu utilizare universalã în medii 

chimice cu actiune usoarã.
• Confectionate din acril/nitril/butandienã cu strat 

interior din tesãturã de bumbac velurat.
• Etanse la lichide 100%.
• Aderentã excelentã datoritã texturii cu profile 

romboidale.
• Protectie chimicã si protectie împotriva lichidelor 

precum solutii alcaline, acizi, unsori, uleiuri si câtiva
solventi.

• Testate pentru utilizare în industria alimentarã.
• Tratate antibacterial.
• Nu contin silicon.
• Lungime mãnusã: 33 cm. 

Domenii de utilizare:
• Lucrãri vopsitorie.
• Prelucrãri mecanice suprafete.
• Manipulare agenti refrigeranti si unsori.
• Bãi galvanice.
• Curãtare.
• Industria alimentarã.
• Întretinere auto si masini-unelte.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 374
Cat III/ performante 4.0.0.2.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 374
Cat II/ performante 1.0.1.1.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 374
Cat. III/ performante 4.1.2.1.

Mãnusi pentru medii umede / chimicale / curãtare si unicã folosintã

Manusi protectie chimicale Nitril
,

,

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
7 899 435 07
8 899 435 08 1/6
9 899 435 09
10 899 435 10

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
S 899 415 01
M 899 415 02 1/12
L 899 415 03
XL 899 415 04

Dimensiuni Art.-Nr. U.A./pereche
Universale 899 435 1

Proprietãti:
Mãnusi etanse la lichide destinate activitãti-
lor de curãtenie indoor.
• Confectionate din latex natural.
• Testate pentru utilizare în industria alimentarã.
• Testate antialergic.
• Aderentã excelentã datoritã texturii cu profile 

romboidale.
• Foarte elastice.
• Asigurã transmiterea optimã a simtului tactil.
• Tratate antibacterial.
• Nu contin silicon.    

Domenii de utilizare:
• Pentru activitãti de curãtenie în industrie, depozite 

de materiale si interioare clãdiri.
• Activitãti de laborator.
• Industria alimentarã.
• Agriculturã.
• Activitãti de întretinere si curãtenie.

Mãnusi de protectie "Premium", pentru uz gospodãresc,

Proprietãti: 
• Mãnusi din latex natural acoperite la exterior cu un 

strat de neopren.
• Cãptusealã din tesãturã pufoasã din bumbac
• Aderentã excelentã datoritã texturii cu profile 

romboidale.
• Testate pentru utilizare în industria alimentarã.
• Etanse 100% la lichide.
• Lungime totatã: 32 cm.

Domenii de utilizare:
• Perfecte pentru a fi utilizate în atelierele de 

întretinere si în activitãti de curãtenie.
• Manipularea pesticidelor si îngrãsãmintelor.
• Activitãti de curãtenie si manipulari în industria 

alimentarã.
• Manipulare chimicale utilizate în zootehnie.
• Chimicale pentru constructii precum etansanti, 

adezivi, curãtitoare.
• Finisãri si amenajãri interioare.

Mãnusi protectie chimicale Neopren / Latex,


