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Heavy coating. Open back. Knitted wrist. 

zoom   

Nitrile glove.
Heavy coating on a 100% 
cotton fleece lining.
Open back.

Knitted wrist.

ref : NBR1326

Standards

EN388 
"Protective gloves against 

mechanical risks". 

Proporties

Size : 8, 9, 10 

Colours : Blue 

Packaging : 100/10 

Ratification : 

EC type Examination Certificate n°

0075/485/162/07/99/0058 Ext n°09/07/02 

issued by the C.T.C, notified body n°0075. 

Advantages : 
Heavy coating on a fleece lining for a maximum 
protection and comfort. 

The open back improves the hand ventilation.

Type of usage : -  Agriculture -  Transport -
Maintenance of parks and gardens -  Public 
works professions -  Industry -

Safety precautions : 
Do not use against chemicals.
Both worn out or damaged gloves must be 
replaced.
Read carefully the instructions enclosed with 
the glove before use. 
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Abrasão - 4
Corte por faca - 1
Rasgão - 1
Perfuração - 1

 

 - Norma: EN 420; EN 388

 - Ideal para manupular materiais ásperos.

Es

 - Excelente resistência à abrasão, cortes, rasgos e óleos.

pecificações Técnicas:

Acessórios e equipamentos complementares:

 - Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, 

construção civil, indústria da madeira, indústria de frios, manejamento de cabos grossos, 

Campo de Aplicação:

calceteiros, fundições, indústria naval, entre outros.

EN 420; EN 388

 

 - Luva de nitrilo azul.

 - Punho malha e dorso arejado. 

 - Podem ser lavadas na máquina.

 - O recobrimento de nitrilo com  excelente flexibilidade e destreza.

 - Está desenhada para ser utilizada em qualquer aplicação de manipulação geral, não 

sendo impermeável nem resistente a produtos químicos.

 - Excelente aderência em seco.

 - Forma antómica que permite uso prolongado, reduzindo a fadiga das mãos.

Tamanhos:    8/ 9/ 10

Principais Características e Vantagens:

EN388

4111


