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04-06-2019

Alto 405
DESCRIERE SI PROPRIETATI GENERALE
• Material Neopren si latex natural
• Lungime (cm) 33
• Grosime (mm) 0.70
• Încheietura Manseta dreapta
• Culoare Albastru / Galben
• Finisaj interior Plusat
• Finisaj exterior Textura striata
• Mărime / EAN 6 7 8 9 10
• (en)* Packaging 1 pereche/punga - 10 perechi/punga - 100 perechi/cutie de carton

REZULTATE DE PERFORMANTA

Categoria de certificare 3

0334
Type B

.

KMT

2110X

Legends
EN 388

PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

PROTECȚIE CHIMICĂ SPECIFICĂ
EN ISO 374-1
Type A

EN ISO 374-1
Type B

UVWXYZ

XYZ

protecție la impact
Rezistență la tăiere conform ISO 13997
Rezistență la perforare
Rezistență la rupere
Rezistență la tăiere prin retezare
Rezistență la abraziune

EN 407

PERICOLE TERMICE
Căldură și foc

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Rezistență la proiecții mari de metal în fuziune
Rezistență la proiecții mici de metal în fuziune
Rezistență la căldură radiantă
Rezistență la căldură convectivă
Rezistență la căldura de contact
Comportament la foc
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Metanol
Acetonă
Acetonitril
Diclorometan
Sulfură de carbon
Toluen
Dietilamină
Tetrahidrofuran
Acetat de etil
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MICROORGANISME
EN ISO 374-1
Type C

EN ISO 374-5
Protecție împotriva bacteriilor
și fungilor
EN ISO 374-5

n-Heptane
Sodă caustică 40%
Acid sulfuric 96%
Acid nitric 65%
Acid acetic 99%
Amoniac 25%
Peroxid de hidrogen 30%
Acid fluorhidric 40%
Formaldehidă 37%

EN 421

CONTAMINARE
RADIOACTIVĂ

Protecție împotriva bacteriilor,
fungilor și virusurilor
VIRUS
EN 511

PERICOLE DE ÎNGHEȚ
EN 511

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ
0-4 0-4 0 sau 1
Permeabilitate la apă
Rezistență la frig de contact
Rezistență la frig convectiv

Pentru mai multe detalii accesati : www.mapa-pro.com

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d’Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

www.mapa-pro.com

Alto 405
BENEFICII SPECIFICE
• Sensibilitate tactila datorita grosimii reduse a manusii
• Confort si absorbtie a transpiratiei datorita interiorului plusat cu scame de bumbac
• Aderenta buna datorita striatiilor antiderapante
• Nume anterior : Duo-Mix 405

DOMENII DE UTILIZARE PRINCIPALE
Industria automobilelor/mecanică
• Vopsirea prin pulverizare
Alte industrii
• Curăţare industrială, întreţinere

Industria aeronautică
• Lucrul cu materiale compozite (răşini)

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
Pastrati manusile în ambalajul lor original, ferite de lumina solara directa, la distanta de sursele de caldura 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
Asigurati-va ca interiorul manusilor este uscat înainte de a le refolosi.
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
0075/014/162/05/18/0950
• Emis de organul notificat nr.
0075
C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
• Certificat pentru asigurarea calitatii
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

www.mapa-pro.com

