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DESCRITIVO TÉCNICO
RESISTÊNCIA

FOTO
Frente

MANGOTE
HIDEAWAY VOLK
443 1

CÓDIGO
13.56.145.80
13.56.155.80
13.56.160.80

CA
36.470 / 34.563
36.470 / 34.563
36.470 / 34.563

COR
Preta e Amarela
Mesclada

DESCRIÇÃO
MANGOTE HIDEAWAY VOLK: Manga de segurança
tricotada em fios de alta tecnologia ATA®, elastano na
extremidade superior e punho para fixação, abertura no
punho para encaixe do dedo polegar, ambidestro.
Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de
desempenho 4431, em que: 4 - Resistência à abrasão;
4 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao
rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

COMPRIMENTO
45 Centímetros
55 Centímetros
60 Centímetros

Verso
EMBALAGEM
Embalagem Plástica
com 01 Unidade

USO A QUE SE DESTINA
Indicado para trabalhos com médias e altas
agressões. Utilizado nos setores operacionais de
Indústrias Automotivas, Metal-Mecânica, Plásticos,
Celulose, Construção Civil, Moveleira, High Tech,
Naval, Eletroeletrônica, Eletrodomésticos, Manuseio
de Vidros, Instaladores Industriais e outras.

OBSERVAÇÃO
Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.).
Líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).
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INSTRUÇÕES DE USO
Lavar e secar as mãos e braços antes de vestir a manga.
Retirar anéis e adornos pessoais antes de vestir a manga.
Coloque a mão dentro do Mangote e insira o dedo no furo situado na extremidade inferior do mesmo.
Possui elástico especial que faz compressão do braço, sem apertá-lo, mantendo o conforto.
Ao retirar, verifique se está livre de cavacos metálicos, vidros ou algo que possa causar ferimentos.
Mantenha-o íntegro (sem furos ou rasgos), pois somente desta forma sua proteção será eficaz.
INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO
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Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
Não utilizar produtos de lavagem à seco ou alvejante (água sanitária).
Lavar e enxaguar em água aquecida, máximo 50° C. Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
Secar à sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 50° C).
Se possível, incluir pedaços de Lona 10 (Limpa) gerando fricção e ao mesmo tempo absorvendo da sujeira.
CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

●
●

Estocar em local fresco e seco.
Proteger de exposição da luz ou qualquer fonte geradora de raios ultravioletas.
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