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LUVA HYFLEX 11-518 
 

  
Normas 

EN 420:2003 + A1:2009 

EN 388:2003 

 

Níveis de Proteção 

Categoria de certificação CE2 

 Proteção contra riscos intermédios 

  

 Nível Exigência EN 388 

 3 Resistência à abrasão 

 3 Resistência ao corte da lâmina 

 3 Resistência ao rasgo 

 1 Resistência à perfuração 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS 
 

Material: Poliuretano (revestimento); Spandex, Nylon, Tecnologia de losangos Dyneema (forro) 
 

• Luva revestida na palma da mão e punho tricotado  

• A primeira luva de calibre 18 com um nível 3 de proteção contra os cortes e um nível 3 de 

proteção contra a abrasão segundo as normas EN para maior durabilidade 

• A fibra Dyneema® Diamond Technology e um revestimento fino em poliuretano proporcionam 

um novo grau de destreza e tato para aplicações com risco de cortes 

• Um tecido ultraleve e o ajuste à medida, incluindo a conceção do dedo mindinho “D3 Pinky 

Knitting”, criam uma sensação de contacto tipo “mãos nuas” 

• Forro macio sem costuras para aplicações ultraleves e respirável para manter as mãos frescas e 

secas, oferecendo melhor flexibilidade e sensibilidade das pontas dos dedos 

• Sem silicone e plastificantes  

• Comprimento: 210-265 mm 
 

Campos de Aplicação: Montagem final e de peças de moldagem por injeção; manuseamento e 

montagem de peças aguçadas pequenas ou ultrafinas; maquinagem – misturas especiais de 

metais; áreas de acondicionamento com risco de cortes; estampagem – ligeira e seca 
 

Limitações de Utilização: Proteção (mecânica) média das mãos; não utilizar contra chamas ou 

temperaturas &lt; -25 °C ou &gt; 100 °C 

Possíveis ingredientes nocivos: Sensibilizantes - proteínas de borracha natural (no punho 

tricotado elástico) 
 

Embalagem: 12 pares por embalagem;12 embalagens por caixa 
  

Tamanhos Disponíveis: 6; 7; 8; 9;10 e 11 
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