
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FISA TEHNICA 
MANUSA DE PROTECTIE CAT. II  LATEXGRIP art.1605 

          
Descriere: 
Manusi de protectie realizate cu cinci degete, tricotate circular din  
nailon, impregnate cu start de latex in palma si pe degete ; culoare 
gri; manseta elatica ; suprafaţă ridata, uniformă, fără bule,  
Marimi disponibile: S,M,L,XL 
Domeniu de utilizare:  
Protecţia mâinilor   împotriva agresiunilor mecanice superficiale  - 
abraziune, tăiere prin tranşare, agăţare, perforare – în cazul 
manipulării  de piese rugoase, cu muchii neregulate, umede sau unse 
cu uleiuri minerale, grăsimi animale şI vegetale. Recomandat 
utilizarilor din industrie in general, depozite , constructii etc .  

Mănuşile sunt proiectate astfel încât sã respecte prevederile 
Regulamentului European (EU) 2016/425 şi cerinţele esenţiale de 
securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare 
preconizat 

 Manusile respecta cerintele standardelor :  

EN 420:2003+A1:2009 „Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de încercare”   
EN 388:2003 „Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice”  
Examenul de tip CE executat de CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, Lyon, Cedex, Franta, 
organism notificat inregistrat cu nr. 0075 

Caracteristici mecanice conform EN 388:2003: 
 

Abraziune Nivel 2 (din maxim 4) 

Rezistență la tăiere Nivel 1 (din maxim 5) 

Rezistență la  sfâșiere Nivel 3 (din maxim 4) 

Rezistență la  perforare Nivel 1 (din maxim 4) 

 
Instrucţiuni de utilizare 
Inainte de utilizare, se verifică aspectul, astfel încât mănuşile rupte, descusute, murdărite excesiv, se scot din uz.  
Instrucţiuni de întreţinere  
Curăţirea se va face cu o cârpă umezită, urmată de o ştergere cu o cârpă uscată. Dupa aceste spalari manusa 
se poate sa nu-si pastreze performantele declarate . 
Instrucţiuni de depozitare  
Depozitarea se face în încăperi  curate, la temperatură cuprinsă între 10°C şi 25°C şi umiditate relativă a aerului 
de circa 65% ferite de acţiunea razelor solare, precum şi a surselor de căldură 
Durata de viata: 
Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porţiuni subţiate, deteriorate, uzate, descusute, găurite, 
arse. 
Ambalare : Colectiv, în pungi din plastic de 12 per. 
Marcaje  pe produsul finit: nume producator, model, marimi, marcaj CE, pictograma de risc mecanic cu nivele 
de performanta 


