
 

 

 
FIŞĂ TEHNICĂ 

Mănuşă de sudură Montana Forte 

 
Denumire:  
Mănuşi de sudură MONTANA FORTE. 
 
Mărimi:  
10. 
 
Culoare 
Albaztru. 
 
Descriere : 
Piele şpălţuită de bovină, croială americană, deteg mare tip aripă. Construcţie integrală din piele 
cu dublură în palmă, pe degetul mare și pe cel arătător. Manşetă din piele, cusături din Kevlar, 
intărite cu şnur de protecţie. Lungime totală 40 cm. 
 
Materiale: 
Piele şpălţuită de bovină. Căptuşeală textilă, Manşetă din piele. 
 
Instrucţiuni de folosire:  
Această mănuşă este destinată utilizării în medii uscate, la operaţiuni de sudare fiind în mod 
expres recomandată împotriva riscurilor de stropire cu stropi de metal topit şi pentru 
manipularea pieselor calde. 
 
Limite de utilizare:  
A nu se utiliza decât în scopurile definite în prezenta fişă tehnică. Această mănuşă nu conţine 
substanţe care să fie cunoscute ca fiind cancerigene, toxice sau care să provoace alergii 
persoanelor sensibile.  
 
Instrucţiuni de depozitare:  
A se depozita în ambalajul său original într-un loc uscat, la adăpost de lumina soarelui şi 
umiditate. 

 

Instrucţiuni de curăţare/întreţinere: 
Nu există instrucţiuni specifice acestui tip de manuşă. 
 
Performanţe: 
Mănuşa îndeplineşte cerinţele Regulamentului 425/2016 al UE pentru Ehipamentul individual 
de protecție, în special în ceea ce priveşte ergonomia, caracterul nevătămător, confortul, 
aerisirea, flexibilitatea şi îndeplineşte cerinţele standardelor Europene EN420:2003, 
EN388:2016 (3,1,2,4,B) şi EN407 (41324X) 
  

Protecţia faţă de riscuri mecanice  
  2: Rezistenţă la abraziune (de la o la 4) 
  1: Rezistenţă la tăiere (de la o la 5) 
  4: Rezistenţă la deşirare (de la o la 4) 
  3: Rezistenţă la înţepare (de la o la 4). 
 
Protecţia faţă de riscuri de căldură şi foc  
  4: Rezistenţă la inflamabilitate (de la 1 la 4) 



 

 

  1: Rezintenţă la căldura de contact (de la 1 la 4) 
  3: Rezistenţă la căldura convectivă (de la 1 la 4) 
  2: Rezistenţă la căldura radiantă (de la 1 la 4) 
  4: Rezistenţă la proiecţii mici de metal topit (de la 1 la 4) 
  X: Rezistenţă la proiecţii importante de metal topit (de la 1 la 4) 


