
DATE TEHNICEActivArmr® 43-216

Scopuri speciale Data tipăririi  24-04-2019

Materialul mănuşii
Tricot de bumbac (Materialul căptuşelii)•
Cusături din Kevlar® (Materialul căptuşelii)•
Exterior din piele (1.2 şpalt de vită clasa A/B) Interior din
tricot. Cusut cu Kevlar® (Materialul căptuşelii)

•

Posibile ingrediente nocive
Sensibilizatori

Fără sensibilizatori•

Regulamentul Reach 1907/2006
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia REACH de
pe pagina web Ansell

Proprietăţi
Rezistenţă bună la abraziune şi excelentă la rupere•

Date de testare EN
a b c d e f

EN388:2003 3 2 4 3

EN388:2016 3 2 4 3 B

Inflamabilitate:
Performance level 4 Timpul după flacără <2s, Timpul după
incandescenţă <5s
Rezistenţa la căldură prin contact:
Nivel de performanţă 1 Temperatură de contact 100°C >15s
Rezistenţa la căldură prin convecţie:
Performance level 3 Indice de transfer de căldură >10s
Rezistenţă la căldură radiantă:
Performance level X (test not applicable)
Rezistenţă la stropirea cu picături mici de metal topit:
Performance level 4 >35 droplets
Rezistenţa la cantităţi mari de metal topit:
Nivel de performanţă X (test not applicable)

Conformitate europeană
Mănuşi conform cerinţelor Directivei europene 89/686/CEE şi
standardelor europene EN 420:2003 + A1:2009 şi EN388:2003,
EN407:heat flame, EN388:2016
Sunt clasificate drept „construcţie complexă” (= protecţie faţă de
riscurile mortale).
Certificat de examinare tip CE şi control de calitate CE pentru
produsul final de către

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Aplicaţie - Limitări ale utilizării
A nu se utiliza la aplicaţii de tăiere în condiţii grele
Protecţie mecanică şi termică
Mănuşa nu este impermeabilă, prin urmare nu se utilizează
contra chimicalelor

Depozitare
A se feri de sursele de ozon sau aprindere. A se feri de
lumina directă a soarelui; a se păstra într-un loc uscat şi
răcoros.

•

Construcţii Materialul căptuşelii Stil manşetă Culoare Dimensiuni EN Lungime (mm) Ambalare

Croite şi cusute Tricot de bumbac

Cusături din Kevlar®

Exterior din piele (1.2 şpalt de

vită clasa A/B) Interior din tricot.

Cusut cu Kevlar®

Mănuşă lungă Galben 9,10,11 370-415 6 perechi într-o pungă; 6 pungi

într-o cutie de carton
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