
Manguitos

Proteção corporal: Aluminizada
Descrição e composição:

Fabricados em Aratex 100% para-aramida (450 g/m2). Tecido especialmente 
desenvolvido para proteger do calor convectivo, calor radiante e salpicaduras de 
metal. Sistema “duplo espelho”: capa dupla aluminizada + material básico, deste 
modo a proteção é máxima. Fecho nas extremidades mediante elástico adaptável.

Este EPI está indicado para atividades industriais onde o usuário está submetido a: 
- Breve contato com uma chama pequena (A1) 
- Focos de calor convectivo de potência inferior ou igual a 80 Kw/m² (B1) 
- Focos de calor radiante de potência inferior ou igual a 20 kw/m² (C4) 
- Salpicaduras de ferro e alumínio fundido (D3) 
- Pequenas salpicaduras de metal fundido (E3) 
- Calor de contato (a uma temperatura de 250 ºC) (F2)

Tamanho: Único.    EN 340/EN ISO 11612       EPI da Categoria III

Extremidades com  
elástico adaptável.

Tecido de Aratex 100%
para-aramida (450 g/m2)

Ampla cobertura do 
antebraço.

www.medop.es

Ref. Produto

910.203
MANGUITOS Tamanho Único
Comprimento: 32 cm / Perímetro pulso: 34 cm /  
Perímetro cotovelo: 52 cm.
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Proteção corporal: Aluminizada
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Norma e certificação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

EN 340 / EN ISO 11612 
EPI da Categoria III

EPI para uso industrial nos setores: fundições, indústria do metal, pirotecnia, reparação de 
fornos, centrais de cimento e unidades metalúrgicas, etc.

Proteger da luz e do pó. Não pode ser lavado, devendo ser limpo com uma esponja húmida. 
Não pode ser lavado a seco.

Para conseguir uma proteção máxima é essencial colocar os manguitos corretamente. Depois 
de colocados, devem ficar por cima da roupa e das luvas, de modo a cobrir toda a superfície.

Embalagem individual: 1 unidade

GTIN-13:  8423173830595      GTIN-14:  18423173830592


