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Ultrane 553
Descriere şi proprietăţi generale

• material nitril 
• lungime (cm) 21-26
• încheietură tricotată
• culoare  negru
• finisare interior suport textil fără cusături 
• finisaj exterior dosul palmei ventilat 
• mărimi  6 7 8 9 10 
• ambalare 1 pereche/pungă, 10 perechi/sac; 100perechi/carton 
• informaţii suplimentare disponibil în ambalaj unic și în pungi 

de câte 10 perechi

Rezultate privind performanţele
Categorie de certificare 2 

   4121

Legendă

RISC MECANIC EN 388 
Niveluri de performanță 
Rezistență la găurire  0-4
Rezistență la rupere 0-4
Rezistență la tăiere cu lama 0-5
Rezistență la abraziune 0-4

PROTECŢIE 
CHIMICĂ 
SCĂZUTĂ
EN 374

MICRO-ORGANISME 
EN 374

CONTAMINARE 
RADIOACTIVĂ 
EN 421

CĂLDURĂ SI FOC EN 407 
NIVELURI DE PERFORMANTA
Rezistență la cantități mari de metal topit 0-4
Rezistență la picături mici de metal topit 0-4
Rezistență la căldură radiantă 0-4
Rezistență la căldură convectivă  0-4
Rezistență la căldura de contact 0-4
Comportament la ardere 0-4

PROTECŢIE
ANTICHIMICĂ

SPECIFICĂ 
EN 374

Literă Produs
Cod       chimic
A       Metanol
B       Acetonă
C       Acetonitril
D Diclorometan 
E Disulfură de carbon
F Toluen
G    Dietilamină
H   Tetrahidrofuran
I    Acetat de etil
J     n-Heptan
K     Hidroxid de sodiu 40% 
L     Acid sulfuric 96%

RISC LA FRIG
EN 511 

Niveluri de performanţă 

Permeabilitate la apă 0 sau 1
Rezistență la contact rece 0-4
Rezistență la frig convectiv 0 - 4



Ultrane 553 

Descriere și proprietăți generale
- rezistență excelentă la abraziune: durabilitate mai lungă 
- stratul de nitril oferă rezistență față de murdărie
- finețe tactilă excelentă și libertate de mișcare datorită grosimii reduse a mănușilor 

Domenii principale de utilizare
Industria de automobile/mecanică
* sortarea pieselor mici
• fixarea de șuruburi și elemente de fixare
* fabricarea pompelor
* asamblare de precizie
Alte industrii 
* ambalare 
* mici lucrări de întreținere 
* manevre ușoare în depozite 
Autorități locale (mentenanță tehnică) 
* mici lucrări de întreținere
Industria constructoare (metalurgiști, lăcătuși)
* manevrare și instalare structuri metalice
Industrie constructoare (vopsitori/decoratori) 
* pregătirea suprafețelor 

Instrucțiuni de utilizare 
Instrucțiuni de utilizare
- se recomandă verificarea dacă mănușile corespund destinaţiei de utilizare, deoarece condiţiile  de 
utilizare la locul de muncă pot diferi de testele tip «CE».
- Puneţi mănuşile pe mâini uscate, curate. 
Condiţii de depozitare
Păstraţi mănuşile în ambalajul lor original, ferite de căldură, lumină și umiditate.

Legislație 
Acest  produs  nu  este  clasificat  periculos  conform  Directivei  1999/45/CE  a  Parlamentului  European  şi  a
Consiliului. 
Acest produs nu conţine substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform  Regulamentului
n° 1907/2006 a l  P a r l a m e n t u l u i  şi Consiliului European. (REACH).
• Certificat de examinare Tip CE 0075/014/162/12/04/0221
• Eliberat de organismul notificat nr 0075

**************************
Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză 


