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Comportament la foc

Rezistență la abraziune

Rezistență la căldura de contact 

Rezistență la tăiere prin retezare

Rezistență la căldură convectivă

Rezistență la rupere

Rezistență la căldură radiantă

Rezistență la perforare

Rezistență la frig convectiv

Rezistență la proiecții mici de metal în fuziune

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la frig de contact

Rezistență la proiecții mari de metal în fuziune

A Metanol
B Acetonă
C Acetonitril
D Diclorometan
E Sulfură de carbon
F Toluen
G Dietilamină
H Tetrahidrofuran
I Acetat de etil

J n-Heptane
K Sodă caustică 40%
L Acid sulfuric 96%
M Acid nitric 65%
N Acid acetic 99%
O Amoniac 25%
P Peroxid de hidrogen 30%
S Acid fluorhidric 40%
T Formaldehidă 37%

protecție la impact

Permeabilitate la apă
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VIRUS

Protecție împotriva bacteriilor 
și fungilor

Protecție împotriva bacteriilor, 
fungilor și virusurilor

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA PĂTRUNDERII LICHIDELOR

Harpon 326
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DESCRIERE SI PROPRIETATI GENERALE

REZULTATE DE PERFORMANTA

• Material Latex natural
• Lungime (cm) 32
• Grosime (mm) 1.35
• Încheietura Manseta festonata
• Culoare Albastru
• Finisaj interior Suport textil
• Finisaj exterior Aderenta sporita prin consolidare
• Mărime / EAN 7 8 9 10
• (en)* Packaging 1 pereche/punga - 5 perechi/punga - 50 perechi/cutie de carton

Categoria de certificare 2

Potrivita pentru utilizarea in industria alimentara in concordanta 
cu Directiva Europeana CEE 1935/2004. Manusa 
HARPON 326 este potrivita pentru manipularea pestelui inainte de procesare,  
procesarea carniii si tuturor alimentelor uleioase afectate de un factor de 
reductie 4 sau 5. Nu este potrivita pentru manipularea produselor lactate, 
uleiurilor animale sau vegetale, pure sau emulsie.
Desi este inclus in lista de ingrediente autorizate pentru contactul cu alimentele, 
latexul nu este recomandat persoanelor sensibile la proteina din latex.De asemenea 
cand utilizarea o permite , o alternativa din nitril, care ar oferi un nivel identic 
de protectie, este recomandata..
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Harpon 326

BENEFICII SPECIFICE

•  Potrivite pentru utilizarea pe termen lung, datorită confortului suportului textil şi izolaţiei termice bune
•  Durată de viaţă optimizată: rezistenţă mare la abraziune
•  Aderenţă sporită pentru manipulare îmbunătăţită

DOMENII DE UTILIZARE PRINCIPALE

Industria alimentară
•  Manipularea alimentelor grase
•  Cultura de stridii
•  Pescuit

Pescuit
•  Manipularea peştelui
•  Manipularea produselor alunecoase proaspete

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Instructiuni de utilizare
Se recomanda sa verificati ca manusile sunt potrivite pentru postul de lucru unde doriti sa le utilizati, deoarece conditiile de lucru pot diferi 
fata de testele «CE».
• Nu sunt recomandate persoanelor sensibile la latex, ditiocarbamate si tiazole.
• Puneti manusile pe maini curate si uscate.
• Nu utilizati manusile in contact cu un chimical pentru o durata mai mare decat timpul masurat de penetrare. Consultati website ul www.
mapa-pro.com sau departamentul Serviciu Tehnic Client - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)pentru a afla 
timpul de penetrare. Utilizati alternativ 2 perechi pentru o durata prelungita in contact cu un solvent. 

• Rasuciti manseta pentru a preveni scurgerea chimicalelor periculoase pe brat
• Inspectati manusa de rupturi inainte de utilizare.
Conditii de depozitare
Păstraţi mănuşile în ambalajul lor original, ferite de lumina solară directă, la distanţă de sursele de căldură sau echipamentele electrice. 
Conditii de spalare
Inainte de a scoate manusile, curatati-le  corespunzator :
• daca au fost utilizate in contact cu un solvent (alcool, etc...) :frecati-le cu o carpa uscata
• daca au fost utilizate in contact cu acizi sau alcaline : clatiti manusile cu apa de la robinet apoi stergeti-le cu o carpa uscata
Atentie :utilizarea manusilor sau supunerea acestora unui proces de curatare sau spalare altul decat cel recomandat poate sa altereze 
nivelele de performanta.
Conditii de uscare
Asiguraţi-vă că interiorul mănuşilor este uscat înainte de a le refolosi.
Înainte de a refolosi mănuşile, inspectaţi-le pentru fisuri sau semne de destrămare.
Contactul cu alimentele US
FDA 21CFR 177.2600

LEGISLATIE

Acest produs nu este clasificat periculos conform regulamentului (EC) nr. 1272/2008 al Parlamentului European ?i al Consiliului. 
Acest produs nu con?ine peste 0,1 % substan?a care prezinta un risc foarte ridicat (SVHC) sau orice substan?a inclusa în anexa XVII a 
regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European ?i al Consiliului (REACH).
• Certificat de examinare de tip CE
0075/014/162/01/19/0245 ext 02/01/19
• Emis de organul notificat nr.
0075 
CTC – 4 Rue Herman Frenkel, F-69367 LYON CEDEX 07


