
FIȘĂ TEHNICĂ – 01030140105

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II – 4344x FORESIA

Domeniu de utilizare: protecția palmei mâinilor împotriva riscurilor
mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la
manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii
neregulate, în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă –
de exemplu pentru operații de lăcătușerie, în industria lemnului,
ateliere mecanice, construcții.

Descrierea produsului: Mănuși cu cinci degete, cu manșetă,
realizate din combinații din șpalt piei bovine și țesătură. În zona
articulației pe dosul mâinii, mănușile sunt prevăzute la interior cu
elastic, pentru ajustare/menținere pe poziție. Degetele arătător, mic
și dosul degetului arătător sunt croite împreună. Palma, degetul
mare și dosul degetului arătător sunt croite împreună și îmbinate
prin suprapunere cu două rânduri de cusătură peste ansamblul de
mai sus descris. Dosul degetului mare este croit separat. Îmbinările
sunt realizate prin cusături întoarse cu 180 grade. La baza
degetelor mijlociu și inelar îmbinările sunt consolidate. Dosul
mănușii este din țesătură textilă, iar zona unghiilor și a articulației
degetelor este din șpalt piele. Palma și degetele sunt căptușite cu

molton. Manșeta este din țesătură textilă rigidizată prin cașerare și are marginea paspoalată cu bandă textilă. Culoare
gri + verde pentru piei și alb crud pentru țesătură. Lungimea: circa 260 mm. Mărime universală 10.

Performanțe: Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele
esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Este realizată din piei naturale.
Materielele utilizate conțin săruri de crom în cantități în limitele specificate în standardele respectate.

Produsul a fost supus certificării prin examinare EC de tip la Organismul de certificare ITS TESTING SERVICES (UK)
Ltd, UNITED KINGDOM.

Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: SR EN 420:2003+A1:2009 – toate cerințele cu
dexteritate – nivel de performanță 5(din maxim 5) și SR EN 388:2016 , niveluri de performanță ,,4344x,, .
Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de
referință

Caracteristică, unitate de măsură NIVEL
1

NIVEL
2

NIVEL
3

NIVEL
4

NIVEL
5

6,1/SR EN
388:2016

Rezistență la abraziune (număr de cicluri) 100 500 2000 8000 -

6,2/SR EN
388:2016

Rezistență la tăiere prin tranșare (indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

6,3/SR EN
388:2016

Rezistență la sfâșiere, N 10 25 50 75 -

6,4/SR EN
388:2016

Rezistență la perforare, N 20 60 100 150 -


