ARAFORT 04 FIOS
PUNHO 10CM
Descrição do Produto: Luva de segurança, confeccionada em cinco dedos, ambidestra,
tricotada em quatro fios de aramida DuPont™ Kevlar®, punho de 10 cm com elastano,
acabamento final em overloque, sem costuras (tecida de forma integral).

Ref.:

9040/4 PH10CM

Linha

Y – Cortes
35.536

C.A.

ATRIBUTOS
- Luva robusta, mas
extremamente maleável,
confortável e com
resistência a cortes e
rasgamentos;
- 100% confeccionada em
Aramida DuPont™
Kevlar®;
- O punho de 10cm
aumenta a área de
proteção.

(VÁLIDO ATÉ 10/19)

Suporte Têxtil

Aramida DuPont™
Kevlar®

Revestimento

n/a

Acabamento

Overlock

Tamanhos

7, 8 e 9

Unidade de
Venda

Dúzia / caixa com
180 pares

SEGMENTOS
Indústrias automotivas,
indústrias de
motocicletas, indústria de
papel e celulose,
autopeças, indústria
metal mecânica,
atividades com
manipulação de chaparias,
lâminas cortantes,
Indústria de embalagens,
linha branca.

ATIVIDADES
Atividades que
demandam proteção
mecânica com grau
moderado de corte
mantendo a destreza ao
manuseio de objetos
secos.
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FICHA TÉCNICA
Conforto

Pelugem

Destreza

Pode soltar fiapos de aramida.

Marcação

Tato

Etiqueta no punho da luva.

Fibra

Alertas

A Aramida DuPont™ Kevlar® é utilizada no
mundo inteiro por sua resistência natural
ao calor e chamas, além de alta
resistência a cortes e rasgamento.

Essa luva não deve ser exposta ao cloro
ou produtos que contenham cloro. O
cloro reage com a aramida e a deteriora.
Essa luva não possui resistência a golpes
de faca (ISO 13999).

Revestimento
Essa luva não possui revestimento.

Normas Técnicas
EN 388

1 3 4 0
Nível
Abrasão (ciclos)

Nível 1

Corte (método Coupe)

Nível 3

Rasgo (Newtons)

Nível 4

Perfuração (Newtons)

Nível 0

Higienização

Armazenamento

Não lavar

Armazenar as luvas em local seco,
arejado, sem exposição à luz solar, longe
de produtos químicos.

Não alvejar

Não secar

Não passar
com ferro
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