1.

PRELUCRÃRI MECANICE

2.

DIBLURI / SISTEME DE ANCORARE

3.

PRODUSE CHIMICE

4.

UNELTE / SCULE DE MÂNÃ

5.

MASINI
ELECTRICE / PNEUMATICE
,

6.

ELECTRICE

7.

SANITARE

8.

PROTECTIA
MUNCII
,

9.

LIPIRE / SUDARE

10.

ELEMENTE DE ASAMBLARE

11.

CONSTRUCTII
/DOTÃRI SANTIERE
,
,

12.

AUTO / CARGO

13.

SISTEME DEPOZITARE ORSY 100

Ochelari de
protectie
,
SIRIUS
Ochelari cu un design unic ce
satisfac cele mai mari exigente din
domeniul protectiei muncii si, în
acelasi timp, impun noi standarde
pentru industria materialelor
sportive.

Modele:
• Clar: conform EN166 si EN170.
• Galben: conform EN166 si EN170.
Creazã efect de contrast mãrit în conditii de iluminare slabã.
Pot fi utilizati pentru detectarea fisurilor întrucât sunt sensibili la lichide fluorescente.
• Gri: conform EN166 si EN172.
Pot fi utilizati ca protectie împotriva strãlucirilor surselor de radiatii sau soarelui.
Este asiguratã perceptia asupra culorilor semnalelor luminoase.
Denumire
Ochelari de protectie Sirius

Lentile de schimb

Model
clar
galben
gri
clar
galben
gri

Art.-Nr.
899 102 200
899 102 201
899 102 202
899 102 210
899 102 211
899 102 212

UA.

1

• Design unic ce satisface cele mai înalte
standarde de sigurantã;
• Stabileste noi standarde în industria
materialelor sportive;
• Senzatii unice la purtare;
• Mult mai multe puncte de contact decãt
la ochelarii clasici si din acest motiv nu
se produc iritiari ale pielii în zonele
supuse presiunii de contact.
• Rãmân bine pozitionati pe cap chiar si
în timpul desfãsurãrii de activitãti
extreme/ pozitii dificile.
• În zona de contact cu fruntea sunt
prevãzuti cu un element de tampon tip
"Z" cu actiune dublã: absorbant de
socuri si zonã de ventilatie;
• Lentile din policarbonat foarte rezistente
la impact;
• Lentile tratate pe ambele pãrti: la
exterior protectie antizgâriere, iar la
interior protectie permanentã antiaburire;
• Sistem simplu de reglare / schimbare a
lentilelor;
• Protectie UV 100%, pânã la 400nm;
• Respectã cerintele normelor EN166 si
EN170.
• Pot fi utilizati ca protectie împotriva
surselor de radiatii si razelor solare.

Etui protectie
pentru ochelari
Sirius
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• Husã protectie cu fermoar, carabinã
breloc si barete pentru purtare la centurã.
• Geometria specialã si curbura etuiului
garanteazã o adaptare perfectã si un
confort ridicat la purtare.
• Compartiment aditional pentru
depozitarea lentilelor de schimb.
• Ideal pentru utilizarea zilnicã la muncã,
sport sau diverse activitãti recreative.

Art.-Nr. 899 102 203
U.A. 1

WRO - 08 - 001

Ochelari de
protectie
,
CEPHEUS
tip "mono-lentila"
• Ochelari usori, cu lentilã bisfericã.
• Brate flexibile cu design sportiv ce nu
apasã asupra capului.
• Vedere panoramicã ce permite
perceptia obiectelor din lateral.
• Lentile din policarbonat foarte rezistente
la impact.
• Protectie UV 100%, pânã la 400 nm.
Denumire
Ochelari protectie
Cepheus

Model
clar
galben
gri

Conf.standard
DIN EN 166+170
DIN EN 166+170
DIN EN 166+172

Art.-Nr.
899 102 250
899 102 251
899 102 252

UA
1

Ochelari de
protectie
,
FORNAX
tip "mono-lentilã"
• Usori si cu design modern.
• Lungime ajustabilã a bratelor
ochelarilor.
• Brate dotate cu pernã de aer pentru un
confort ridicat.
• Lentile din policarbonat foarte rezistente
la impact cu protectie suplimentarã pe
pãrtile laterale.
• Acoperire de protectie unicã (la exterior
protectie anti-zgâriere, iar la interior
protectie anti-aburire).
• Lentile de schimb interschimbabile.
• Protectie UV 100%, pânã la 400 nm.
• Conform EN166 si EN 170.
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Denumire
Ochelari de protectie Fornax
Lentile de schimb

Art.-Nr.
899 102 240
899 102 241

UA
1
1

WRO - 08 - 002

Ochelari de
protectie
tip
,
"panoramic"
ANDROMEDA
Confort si siguranta 100%.

Denumire
Ochelari de protectie Anromeda
Lentile de schimb

Art.-Nr.
899 102 110
899 102 111

UA
1
1

• Vedere panoramicã;
• Executat din materiale noi,
bicomponente, pentru asigurarea unui
grad sporit de confort;
• Sistem de ventilatie optim, asigurã un
climat propice în zona ochilor.
• Pot fi utilizati cu Semi-masca de
protectie Art.Nr. 899 173
• Lentile din policarbonat foarte rezistente
la impact;
• Lentile tratate pe ambele parti: la
exterior protectie antizgâriere, iar la
interior protectie permanenta antiaburire;
• Sistem simplu de reglare ;
• Protectie UV 100%, pânã la 400nm;
• Respectã cerintele normelor EN166 si
EN170.
• Culoare: transparentã.

Ochelari de
protectie
conform DIN 582 12
antiaburire
• Pot fi purtati peste ochelarii de
vedere.
• Ramã din material transparent,
moale, cu 6 ventile de aerisire.
• Grad ridicat de protectie a ochilor
împotriva produselor chimice,
prafului si lichidelor.
• Lentila din acetat anti-aburire.
• Bandã elasticã ajustabilã.
• Corespunde normelor europene
EN 166 -169.
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Denumire
Ochelari protectie
Ecran de schimb, acetat

Art. Nr.
899 100 0
899 100 1

U.A.
1
1

WRO - 08 - 003

Ochelari de
protectie
,
LIBRA
Cei mai usori ochelari de protectie
din întreaga lume!

Denumire
Ochelari de protectie Libra

Art.-Nr.
899 102 270

UA

• Doar 18 grame;
• Rame elastice ce asigurã o prindere
sigurã si se potrivesc perfect pe orice
profil;
• Materiale moi special proiectate pentru
obtinerea unui grad de confort ridicat si
a unei prinderi sigure;
• Lentilã din policarbonat de înaltã
performantã;
• Lentile tratate pe ambele pãrti: la
exterior protectie antizgâriere, iar la
interior protectie permanentã antiaburire;
• Lentile interschimbabile;
• Protectie UV 100%, pânã la 400nm;
• Respectã cerintele normelor EN166 si
EN170.
• Culoare: transparent.

Ochelari de
protectie
,
SCUTUM
Stil si eleganta, ochelari cu lentile
bisferice
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Denumire
Ochelari de protectie Scutum

Art.-Nr.
899 102 281

UA

WRO - 08 - 004

• Lentile panoramice;
• Protectie cu 20% mai mare decât la
ochelarii obisnuiti;
• Stil si elegantã chiar si la locul de
muncã;
• Materiale moi special proiectate pentru
obtinerea unui grad de confort ridicat si
a unei prinderi sigure;
• Lentilã din policarbonat de înaltã
performantã;
• Lentile tratate pe ambele pãrti: la
exterior protectie antizgâriere, iar la
interior protectie permanentã antiaburire;
• Lentile interschimbabile;
• Protectie UV 100%, pânã la 400nm;
• Respectã cerintele normelor EN166 si
EN172.
• Culoare: gri.

Gamã mãnusi de protectie
Alegere mãnusi, standarde si reglementãri internationale
EN420. Reglementãri generale pentru mãnusi
de protectie
EN420 reglementeazã metodele de testare ce pot fi utilizate pentru toate tipurile
de mãnusi de protectie si deasemenea regulile de bazã în ceea ce priveste
design-ul, producãtorii de mãnusi, rezistenta materialului mãnusii la impermeabilitate, influentele materialelor utilizate asupra utilizatorului, confort, marcajul
mãnusilor si informatiile obligatorii ce trebuiesc marcate de cãtre producator.

EN 374: Protectia împotriva microorganismelor
Criteriu testare
Nivel
Test la lichide
trecut/cãzut
În Europa, reglementãrile privitoare la siguranta muncii (NTSM) sunt stabilite de
termenii Directivei Europene 89/686/EEC si, individual pentru fiecare tarã de
standarde si legi specifice.
Pentru a satisface aceste cerinte, producãtorii din domeniu au stabilit zonele de risc
specifice clasificandu-le în 3 mari categorii:

EN 374: Protectie împotriva agentilor chimici
Criteriu testare
Nivel
Test penetrare
trecut/cãzut
Test permeabilitate
timp pãtrundere

Categoria 1 - risc minim (Cat I)
NTSM simple, mãnusile trebuie sã fie conform reglementãrilor minime EN420 si
trebuie sã poarte însemnul CE.
O testare de prototip nu este necesarã, declaratia de conformitate fiind suficientã.

EN 388: Riscuri mecanice
Criteriu testare
Rezistentã purtare
Rezistentã tãiere
Rezistentã întindere
Rezistentã penetrare

Categoria 2 - risc mediu (Cat II)
O testare a prototipului este necesarã în acest caz. Standardul acoperã mãnusile
din EN 388, protectie împotriva loviturilor mecanice, etc.
Categoria 3 - risc ridicat (Cat III)
În completarea testului de prototip, este absolut necesarã monitorizarea calitatii
produsului în timpul fabricatiei, monitorizare conform cerintelor ISO.
Aceasta acoperã toate NTSM spre exemplu mãnusi pompieri sau mãnusi de
protectie pentru chimicale care, în cazul penetrãrii sistemului de protectie pot cauza
accidente serioase utilizatorului (accidente mortale sau expuneri periculoase).

Nivel
0-4
0-5
0-4
0-4

EN 388: Protectie împotriva electricitãtii statice ( EN 1149-1)
Criteriu testare
Nivel
Proprietati anti-statice
trecut/cazut

Pentru ca utilizatorul sã fie mai usor de informat au fost introduse pictograme care
aratã domeniile în care mãnusile asigurã protectie.

EN 407: Protectie împotriva riscurilor termice
Criteriu testare
Nivel
Comportament la ardere
0-4
Cãldurã contact
0-4
Cãldurã convectivã
0-3
Cãldurã radiatã
0-4
Expunere la pudrã particule
fine de metal topit
0-4
Expunere la cantitãti mari
de metal topit
0-4
EN 511: Protectie impotriva expunerilor la frig
Criteriu testare
Nivel
Rãcire prin convectivitate
0-4
Rãcire la contact
0-4
Strângere la apã
0-1
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Notã:
0 = cerinte minime
4-5 = nivelul cel mai ridicat

EN388: Riscuri mecanice
Criteriu testare
Rezistentã la purtare
Rezistentã la tãiere
Rezistentã la întindere
Rezistentã la penetrare

WRO - 08 - 005

Nivel
0-4
0-5
0-4
0-4

Denumire

Mãnusi tricotate
fine poliamida/bumbac 0899 404 107...

0899 410 109...

0899 410 08...

0899 420 001

0899 400 529...
0899 400 652...
0899 400 660...
0899 400 607...
0899 400 150
0899 400 310
0899 400 08...
0899 400 140
0899 401 000

Mãnusi pentru
mecanici

Mãnusi mecanici
“Profi”

Mãnusi protectie
“Nitrilon Plus”

Mãnusi montaj
“Comfort”

Mãnusi universale
cu Latex

Mãnusi protectie
“Bricker”

Mãnusi tricotate
bumbac

Mãnusi tricotate
jerseu

Mãnusi protectie
Vinil

Mãnusi ateliere mecanice

Mãnusi nitril galbene
“Economy”

Mãnusi nitril galbene

Mãnusi nitril albastre
“Economy”

Mãnusi nitril albastre
0899 420 ...



0899 400 209...

Mãnusi tricotate
"Criss Cross"

Mãnusi de nitril



0899 404 08...

Mãnusi tricotate
"Economy"































0899 400 108...

Mãnusi tricotate
"Universal"



Aderentã

0899 400 010...

Art. No.

Mãnusi tricotate
poliamidã/bumbac

Mãnusi tricotate
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WRO - 08 - 006
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420, 388
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420, 388

420, 388

420, 388

420, 388

420, 388
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Confort Senzatie Rezistentã Rezistentã Flexibi- Rezistentã Rezistentã Rezistentã Rezistentã Rezistentã Ca- Standard
de
tactilã
la
la
litate
la
la
la
la
la
tego- EN
purtare
purtare tãiere
penetrare întindere umezealã
frig
cãldurã ria

Designation

Art. No.

0899 450

0899 405

























































































































Important: Recomandãrile de mai sus sunt bazate pe
experientã si teste de laborator. Totusi, protectia fiecãrui tip de
mãnusã depinde de conditiile specifice de utilizare si trebuie
deci confirmate de teste.
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 III
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Atentie: Mãnusile Würth sunt în concordantã cu reglementari si
standarde specificate în fisa produsului. Datoritã diversitãtii
materialelor utilizate, posibilitatea de incompatibilitate sau
probleme de utilizare întâlnite la nivel de utilizator nu pot fi
excluse în totalitate. O consultare a reprezentantilor nostri vã
poate îndrepta cãtre o solutie optimã.

























NE PASÃ DE SIGURANTA DUMNEAVOASTRÃ!

recomandate
foarte bun
bun
acceptabil
slab





Mãnusi unicã folosintã
Nitril
0899 470 01...

Mãnusi unicã folosintã 0899 460 02...
Vinil



Mãnusi Vinil pentru
medii chimice si umede 0899 430




0899 415 01...

Mãnusi etanse
Latex natural



Mãnusi Neopren/Latex
medii chimice
0899 435

0899 435 07...

Mãnusi protectie
chimicale Nitril













Confort Senzatie Rezistentã Rezistentã Flexibi- Rezistentã Rezistentã Rezistentã Rezistentã Rezistentã Ca- Standard
de
tactilã
la
la
litate
la
la
la
la
la
tego- EN
purtare
purtare tãiere
penetrare întindere umezealã
frig
cãldurã ria

Mãnusi pentru medii umede / chimicale / curãtare si unicã folosintã

Mãnusi iarnã
Vinil

Mãnusi din piele
pentru tapiterie

Mãnusi iarnã
pentru mecanici
0899 400 520...

0899 400 420

Protectie brat
Kevlar®

Mãnusi de iarnã



0899 400 409...

Mãnusi protectie
“Cutter”




Aderentã

Mãnusi protectie tãiere
Kevlar®
0899 451 09...

Mãnusi rezistente la tãiere
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Mãnusi
, tricotate

Mãnusi
, tricotate poliamidã/bumbac
Proprietãti:
Utilizare universalã, tesãturã foarte
asprã pentru utilizari in locuri uscate.
• Fãrã cusãturi, tesãturã în 2 straturi:
- interior: bumbac pentru a asigura confort la
purtare.
- exterior: aspru, din nylon cu rezistentã mare
la uzurã.
• Prindere sigurã datoratã acoperirii cu stropi
de vinil pe palmã si întãriturilor din zona de
prindere a degetelor.
• Rezistentã foarte bunã la tãiere si uzurã.
• Protectie foarte bunã la temperaturi extreme:
rece / cald.
• Se pot spãla la 60°C.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 2.2.4.1

Domenii de utilizare:
• Pentru încãrcãri mecanice de valori medii si
ridicate.
• Pentru utilizare la activitãti în medii uscate.
• Prelucrarea tablelor metalice, industria
plasticului si ateliere mecanice.
• Ambalare si lucrãri de montaj.
• Prelucrãri în industria lemnului.
• Amenajãri diverse, peisagisticã si lucrãri
forestiere.
Dimensiuni
7- 8
9-10
11-12
12

Art.-Nr.
899 400 010
899 400 020
899 400 030
899 400 040

U.A./pereche
1/6

Mãnusi
, tricotate "Universal"
Proprietãti:
• Fãrã cusãturi cu tesãturã din ploiester/fire
sintetice.
• Flexibilitate ridicatã, se muleazã foarte bine.
• Fatã acoperitã cu stropi de vinil pentru
conferirea de proprietãti antialunecare.
• Se pot spãla.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 1.1.4.1.

Domenii de utilizare:
• Pentru încãrcãri mecanice usoare si medii.
• Destinate în special lucrãrilor de montaj si
sortare.
• Pentru lucrãri de ambalare / depozitare.
Dimensiuni
8
10

Art.-Nr.
899 400 108
899 400 110

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, tricotate "Economy"
Proprietãti:
• Executate din amestec poliester/bumbac.
• Comfort ridicat la purtare si perfect mulate
pe mâini datoritã tesãturii fine a materialului.
• Prindere sigurã datoritã acoperirii cu o retea
de stropi de vinil.
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Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 1.1.3.1.

WRO - 08 - 008

Domenii de utilizare:
• Pentru încãrcãri mecanice usoare si medii.
• Destinate a fi utilizate în medii uscate.
• Pentru lucrãri de montaj, depozitare,
prelucrari metalice.
• Amenajãri diverse, peisagisticã si lucrãri
forestiere.
Dimensiuni
7- 8
9-10

Art.-Nr.
899 404 08
899 404 010

U.A./pereche
1/144

Mãnusi
, tricotate aspre "Criss Cross"
Proprietãti:
• Executie fãrã cusãturi din material fibre
poliester / acrilic.
• Proprietãti excelente antialunecare datoritã
acoperirii gen fagure pe ambele pãrti ale
mãnusii.
• Pot fi purtate pe ambele pãrti.
• Rezistentã mare la tãieri si purtare.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 1.1.3.1

Domenii de utilizare:
• Pentru încãrcãri mecanice medii ce necesitã
o apucare foarte bunã.
• Lucrãri în industria lemnului.
• Lucrãri forestiere.
• Santiere constructii.
• Lucrãri peisagisticã.
• Amplasãri schelãrie.
• Transporturi si manipulãri mãrfuri diverse,
activitãti depozite.
Dimensiuni
9
10

Art.-Nr.
899 400 209
899 400 210

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, tricotate fine Poliamidã/Bumbac
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Proprietãti:
• Executie fãrã cusãturi din material cu douã
straturi:
- interior: bumbac pentru a asigura confort
la purtare.
- exterior: aspru, din nylon cu rezistentã mare
la uzurã.
• Flexibilitate foarte mare.
• Potrivire perfectã.
• Senzatii excelente la purtare.
• Permit apucãri sigure datoritã acoperiri cu o
retea foarte rezistentã de stropi de vinil.
• Se pot spãla.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.4.2.

WRO - 08 - 009

Domenii de utilizare:
• Perfecte pentru utilizarea la lucrãri fine, de
precizie.
• Pentru utilizare pe liniile de fabricatie si
ambalare.
• Pentru manipularea materialelor fragile sau
sensibile.
• Pentru utilizare în locuri uscate.
• Ateliere de montaj, industria electronicã.
• Industria mobilei, ateliere executie /
asamblare mobilier.
Dimensiuni
7
8
9
10

Art.-Nr.
899 404 107
899 404 108
899 404 109
899 404 110

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, acoperite cu nitril
Mãnusi de protectie cu utilizare universalã, cu rezistentã bunã la actiuni mecanice
(uzurã si tãiere) si substante chimice. Resping lichidele, uleiurile si unsorile, nu
contin silicon.

Mãnusi
, nitril albastre
Proprietãti:
Mãnusi destinate lucrãrilor cu actiuni
mecanice solicitante.
• Acoperire profundã cu acril/nitril/butandienã pe
un material executat din tricotaj foarte gros din fire
de bumbac.
• Mansetã de protectie.
• Foarte rezistente la purtare.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad ridicat
de confort (dã posibilitatea mãinii sã respire)
• Foarte rezistente la uzurã si tãiere.
• Respinge lichidele si uleiurile.
• Rezistentã bunã la substante chimice.
• Tratate antibacterial.

Mãnusi
, nitril albastre "Economy"
Proprietãti:
Mãnusi destinate protectiei împotriva
murdãriei la lucrãrile cu solicitari mecanice
medii.
• Acoperire profundã cu nitril si latex sintetic pe un
material executat din tricotaj de grosime medie din
fire de bumbac/poliester.
• Mansetã de protectie.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad
ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã
respire).
• Foarte rezistente la uzurã si tãiere.
• Respinge lichidele si uleiurile.

Mãnusi
, nitril galbene
Proprietãti:
• Mãnusi cu utilizare universalã, destinate în special
lucrãrilor de montaj usoare.
• Acoperire profundã cu acril / nitril / butandienã
pe un material executat din tricotaj dens din fire
de bumbac.
• Mansetã elasticã tricotatã.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad
ridicat de confort (dã posibilitatea mãinii sã respire).
• Foarte rezistente la purtare.
• Respinge lichidele, uleiurile si unsorile
• Proprietãti foarte bune de aderentã în medii uscate.
• Foarte comode la purtare.
• Tratate antibacterial.
• Antistatice.
• Se pot spala în solutii de apã cu sãpun sau în apã
caldã.

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 4.2.2.1.
Domenii de utilizare:
Executie grea, destinate lucrãrilor în care existã
solicitãri mecanice medii si grele precum:
• Ateliere mecanice.
• Santiere constructii.
• Manevrarea materialelor brute, neprelucrate
• Manevrarea gunoaielor si reziduurilor.
• Evacuãri.
• Constructii drumuri.
• Santiere navale.
• Lucrãri forestiere.

Dimensiuni
Universale
XXL

Art.-Nr.
899 420
899 420 100

U.A./pereche
1/12
1/6

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.1.1.
Domenii de utilizare:
• Destinate muncilor manuale si lucrãrilor diverse în
care existã solicitãri mecanice medii.
• Santiere de constructii.
• Constructii drumuri.
• Ateliere mecanice.
• Depozite de materiale si mãrfuri.

Dimensiuni
Universale

Art.-Nr.
899 420 001

U.A./pereche
1/144

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.1.1.
Domenii de utilizare:
• Destinate lucrãrilor diverse în care existã solicitãri
mecanice usoare si medii.
• Ateliere de întretinere si reparatii.
• Lucrãri de montaj usoare.
• Industria auto si service-uri auto.
• Comert cu materiale de constructii si instalatii
sanitare.

Dimensiuni
8
9
10

Art.-Nr.
899 410 08
899 410 09
899 410 10

U.A./pereche
1/12

WRO - 08/07 - 07294 - ©

Mãnusi
, nitril galbene "Economy"
Proprietãti:
Destinate lucrãrilor de montaj usoare, cu
acoperire profundã cu strat nitril si latex
sintetic.
• Tesãturã bumbac/poliester.
• Mansetã elasticã tricotatã.
• Proprietãti foarte bune de aderentã în medii uscate.
• Proprietãti limitate de respingere a lichidelor.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad
ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã respire).
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 2.1.1.1.

WRO - 08 - 010

Domenii de utilizare:
Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri mecanice
usoare precum:
• Santiere constructii.
• Industria auto.
• Ateliere de reparatii si întretinere.

Dimensiuni
9
10

Art.-Nr.
899 410 109
899 410 110

U.A./pereche
1/144

Mãnusi
, pentru ateliere mecanice

Mãnusi
, pentru mecanici
Proprietãti:
• Proprietãti excelente de aderentã atât pe suprafete
uscate cât si pe suprafete umede datoritã texturii
speciale (suprafatã activã profilatã finã).
• Flexibilitatea mare si proeminentele fine le
recomandã pentru operatii fine de montaj.
• Rezistentã mecanicã mare.
• Mãnusi crosetate din nylon fãrã cusãturi, se
muleazã pe mânã.
• Podul palmei este întãrit cu latex natural, astfel cã
dosul palmei poate respira usor.
• Nu contine silicon.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.3.1.

Domenii de utilizare:
Operatii fine si medii de montaj în orice
ateliere mecanice. Oferã o prizã bunã în
conditii de umezealã mare.
Utilizate în:
• Ateliere auto, caroserii si serviceuri pentru roti.
• În domeniul constructiilor atât la operatii
exterioare cât si la interior.
• Operatii de sortare, împachetare si manipulare în
depozite.
• Operatii de montaj fin, generând o prizã foarte
bunã fãrã a diminua simtul tactil.

Dimensiuni
8
9
10

Art.-Nr.
899 400 529
899 400 530
899 400 531

U.A./pereche
1/ 6

Mãnusi
, pentru mecanici "Profi"
Proprietãti:
Mãnusi destinate utilizãrii la lucrãri ce
necesitã mânuire precisã. Combinatia de
material textil tricotat, închizãtoare Velcro si
acoperire cu spumã polimer conferã o suitã de
proprietãti remarcabile:
• Aderentã excelentã pe suprafete uscate sau umede.
• Rezistentã chimicã foarte bunã a învelisului la foarte
multe unsori, uleiuri si alte chimicale utilizate la
mãrfurile supuse depozitãrilor.
• Proprietãti foarte bune anti-vibratii.
• Sigurantã în utilizare datoritã sistemului de
închidere Velcro.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.2.1.

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri usoare si medii în industrie si
pentru manipulãri delicate ce necesitã
aderentã si manevrabilitate.
• Perfect pentru utilizarea la lucrãri de montaj,
ateliere mecanice, lucrãri de tinichigerie.
• Proprietãtile anti-vibratii le fac perfecte
pentru utilizarea cu scule de mânã si masini
unelte.

Dimensiuni
8
9
10
11

Art.-Nr.
899 400 652
899 400 653
899 400 654
899 400 655

U.A./pereche
1/6

Mãnusi
, de protectie "Nitrilon Plus"
Proprietãti:
Mãnusi tricotate acoperite cu nitril
• Acoperire profundã, cu un strat de înaltã calitate
de acril/nitril/butandienã pe un material executat
din tricotaj foarte gros din fire de poliamidã, fãrã
cusãturi.
• Tesãturã si strat acoperitor cu proprietãti speciale
pentru un grad ridicat de confort si usurintã la
purtare.
• Mãnusi destinate lucrãrilor cu actiuni mecanice
solicitante.
• Aderentã excelentã pe suprafete uscate, destinate
în special manipulãrii pieselor si uneltelor.
• Îmbracã perfect mâna.
• Suprafatã neutrã ce nu contine silicon.
• Tratament antibacterial.
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Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 4.1.3.2.

WRO - 08 - 011

Domenii de utilizare:
• Pentru utilizãri universale, într-un spectru larg de
lucrãri de montaj si reparatii ce necesitã mânuiri
precise.
• Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri
mecanice medii.
• Pot fi utilizate în orice domeniu ce necesitã
aderentã bunã pe suprafete uscate si o rezistentã
mecanicã deosebitã.
• Ateliere mecanice.
• Constructii de masini.
• Prelucrarea materialelor plastice.
• Industria auto.
• Ateliere de întretinere.

Dimensiuni
8
9
10

Art.-Nr.
899 400 660
899 400 661
899 400 662

U.A./pereche
1/6

Mãnusi
, montaj "Comfort"
Proprietãti:
Mãnusi destinate lucrãrilor de montaj usoare.
• Material: nylon fin cu acoperire strat poliuretanic
ce permite respiratia mâinii.
• Grad mare de flexibilitate.
• Potrivire perfectã.
• Foarte confortabile la purtare.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.3.1.

Domenii de utilizare:
• Perfecte pentru utilizarea la lucrãri fine si de
precizie.
• Lucrãri de montaj usoare.
• Montaje electronice / electrice.
• Amenajãri interioare.
• Industria auto si de subansamble auto.
• Vopsitorie si lucrãri de polizare.
• Finisãri interioare.

Dimensiuni
7
8
9
10

Art.-Nr.
899 400 607
899 400 608
899 400 609
899 400 610

U.A./pereche
1/5

Mãnusi
, universale acoperite cu Latex
Proprietãti:
Mãnusi universale destinate protectiei
împotriva murdariei.
• Material tricotat, fãrã cusãturi, din fire bumbac /
poliester.
• Acoperire cu latex natural.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad
ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã
respire).
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.2.1.

Domenii de utilizare:
• Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri
mecanice usoare si medii .
• Pot fi utilizate în:
– lucrãri diverse în santierele de constructii.
– lucrãri peisagisticã si forestiere.
– lucrãri de curãtenie si întretinere.
– ateliere industriale si de reparatii/întretinere.

Dimensiuni
10

Art.-Nr.
899 400 150

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, protectie "Bricker"
Proprietãti:
• Design special pentru utilizãri în conditii grele.
• Acoperire cu cauciuc natural cu profile romboidale.
• Foarte rezistente la purtat, tãieturi sau întepãri.
• Aderentã foarte bunã pe suprafete umede sau
uscate datoritã acoperirii cu cauciuc natural.
• Comfort sporit la purtare datoritã materialului
tricotat cu tesaturã specialã.
• Se pot curãta prin simplã spãlare (în masini de
spãlat la max. 40°C).
• Foarte rezistente la tãieri si purtare.

Domenii de utilizare:
• În aplicatii industriale de mare solicitare.
• Pot fi folosite pentru tencuiri, constructii sau
tâmplãrie, demolãri, manipulãri constructii
metalice, reciclare si sortare materiale, industria
sticlei si reciclãrii sticlei, manipulãri schele,
prelucrãri mecanice etc.

Dimensiuni
10

Art.-Nr.
899 400 310

U.A./pereche
1

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 4.2.4.3.

Mãnusi
, tricotate bumbac
Proprietãti:
100% bumbac alb, cu straturi.
• Usoare.
• Foarte comode la purtare.
• Potrivire perfectã.
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Standard EN / performante
EN 420
Cat I, risc minim.

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri în care existã solicitari mecanice
usoare.
• Lucrãri de montaj, manipulari diverse, lucrãri
electrice cu risc minim.
• Amenajari interioare.
• Perfecte pentru a fi utilizate ca mãnusi interioare
pentru protectie împotriva cãldurii sau frigului.

Dimensiuni
8
10

WRO - 08 - 012

Art.-Nr.
899 400 08
899 400 10

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, tricotate jerseu
Proprietãti:
Protectie usoarã împotriva murdãriei,
destinate lucrãrilor diverse, foarte
confortabile, executate din 100% bumbac.
• Protejeazã mâna împotriva murdãriei.
• Protectie execlentã împotriva presiunilor mecanice
la care este supusã pielea.
• Material tricotat din jerseu cu interior pufos.
• Protectie foarte bunã împotriva cãldurii si frigului
• Pot fi purtate pe ambele pãrti.
Standard EN / performante
EN 420
Cat. I/ riscuri minime

Domenii de utilizare:
• Pentru activitãti diverse, destinate persoanelor cu
mâini sensibile.
• Protectie bunã împotriva actiunilor termice (frig
sau cald).
• Pentru manevre aditionale în timpul transportului
mãrfurilor.
• Agriculturã.
• Întretinere clãdiri.
• Comert materiale constructii.

Dimensiuni
universal

Art.-Nr.
899 400 140

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, protectie vinil
Proprietãti:
• Mãnusi protectie împotriva murdãriei, destinate
lucrãrilor cu actiuni mecanice usoare si medii ce
nu prezintã riscuri majore.
• Respinge umezeala si murdãria (material vinil
impregnat).
• Interior din bumbac.
• Partea extarioarã si manseta din bumbac.
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Standard EN / performante
EN 420
Cat. I/ riscuri minime

WRO - 08 - 013

Domenii de utilizare:
Pot fi utilizate ca protectie împotriva murdãriei
a agentilor contaminatori uscati si umezi, în
urmatoarele domenii:
• Constructii, peisagisticã si lucrãri forestiere.
• Expeditii.
Dimensiuni
universal

Art.-Nr.
899 401 000

U.A./pereche
1/12

Protectie
la tãiere
,
®
Mãnusi
, de protectie rezistente la tãiere Kevlar
Proprietãti:
• Confectionate din Kevlar 100%, fãrã cusãturi.
• Strat acoperitor din latex natural de înaltã calitate.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad
ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã respire
si oferã flexibilitate ridicatã).
• Suprafatã profilatã finã pentru o bunã aderentã.
• Nivelul 4 de protectie la tãiere - protectie foarte
bunã la tãiere sau împungere.

Domenii de utilizare:
• Pot fi utilizate pentru manipularea pieselor sau
uneltelor ce prezintã margini ascutite sau muchii
tãietoare ce pot provoca rãniri accidentale.

Dimensiuni
9
10

Art.-Nr.
899 451 09
899 451 010

U.A./pereche
1

Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.4.4.3.

Mãnusi
, de protectie "Cutter"
Proprietãti:
• Confectionate din Kevlar 100%, fãrã cusãturi.
• Confortabile la purtare.
• Aderentã bunã datoritã stratului de latex natural
aplicat pe suprafata interioarã a mãnusii si
degete.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad
ridicat de confort (dã posibilitatea mâinii sã
respire).
• Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri
mecanice medii.
• Rezistentã foarte mare la tãiere.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 4.3.4.3.

Domenii de utilizare:
• Industria sticlei.
• Fabrici de reciclare materiale.
• Industria prelucrãtoare de metale.
• Industria materialului plastic.
• Industria hârtiei si cartonului.

Dimensiuni
8/9
10

Art.-Nr.
899 400 409
899 400 410

U.A./pereche
1

®
Mansetã
de
protectie
din
Kevlar
,
Proprietãti:
Protectie perfectã împotriva tãierii sau cãldurii
pentru zona antebratului.
• Se utilizeazã în combinatie cu mãnusile de protctie
rezistente la tãiere.
• 2 straturi, fãrã cusãturi, material Kevlar 100%.
• Orificiul pentru degetul mare oferã o fixare
perfectã pe antebrat.
• Dimensiuni (L x h): 35 x 8 cm.
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Standard EN / performante
EN 388 performante 1.3.4.3.
EN 407 performante X.1.X.X.X.X.

WRO - 08 - 014

Domenii de utilizare:
• Pot fi utilizate la lucrãri ce necesitã protectie
sporitã la cãldurã sau tãiere.
• Industria sticlei.
• Procesare materiale metalice.
• Industria aluminiului, manipulare/procesare
• Manipularea profilelor metalice sau plastice.
• În zonele cu risc ridicat din sectoarele de reciclãri
materiale si manipulãri gunoaie.

Dimensiuni
Universale

Art.-Nr.
899 400 420

U.A.
1

Mãnusi
, pentru sezonul rece

Mãnusi
, iarnã pentru mecanici
Proprietãti:
• Mãnusi de iarnã cu utilizare universalã
confectionate dintr-un material pe bazã de
poliester-bumbac, fãrã cusãturi.
• Strat acoperitor: latex natural.
• Parte exterioarã neacoperitã oferind un grad
ridicat de confort (dã posibilitatea mãinii sã
respire).
• Destinate lucrãrilor în care existã solicitãri
mecanice.
• Aderentã foarte bunã datoritã texturii latexului
aplicat pe suprafata interioarã a mãnusii si degete.
• Nu contin silicon.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 511
Cat II/ performante 2.2.4.1.

Domenii de utilizare:
• Santiere constructii.
• Expeditii / transport / depozite materiale.
• Manipuilãri piese si materiale.
• Montaj schele.
• Lucrãri la înãltime sau în subteran.
• Datoritã rezistentei excelente la purtare
îndelungatã sunt recomandate pentru lucrãri de
amenajãri interioare (gips-carton, tencuieli).

Dimensiuni
8- 9
9-10
10-11

Art.-Nr.
899 400 520
899 400 521
899 400 522

U.A./pereche
1/6

Mãnusi
, din piele pentru “Furniture”
Proprietãti:
Mãnusi cãptusite pentru iarnã confectionate
din piele de tapiterie.
• Suprafatã exterioarã si mansetã din tesãturã
usoarã de bumbac.
• Captusealã groasã din fire acrilice.
• Degete si parte interioarã confectionate din piele
bovinã.
• Utilizare limitatã în conditii de umezealã.
• Atentie! Pot fi aprovizionate o gama variatã de
culori.
Standard EN / performante
EN 420
Cat I/ riscuri minime

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri out-door cu actiuni mecanice medii
si grele.
• Comert materiale de constructii.
• Drumuri si poduri.
• Manipulãri în depozite.
• Industria lemnului si lucrãri forestiere.

Dimensiuni
Universale

Art.-Nr.
899 405

U.A./pereche
1/6

Mãnusi
de iarnã din vinil
,
Proprietãti:
• Mãnusi de iarnã complet acoperite cu vinil.
• Etanse la actiunea lichidelor.
• Captusealã multi-strat cu rezistentã termicã.
• Suprafatã aderentã datoratã texturii rugoase.
• Culoare: portocalie.
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Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 511
Cat II/ performante 4.1.2.1.

WRO - 08 - 015

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri cu actiuni mecanice medii si grele
desfãsurate în medii reci si umede.
• Depozite materiale de constructie.
• Santiere.
• Prelucrarea lemnului si alte lucrari forestiere.

Dimensiuni
Universale

Art.-Nr.
899 450

U.A./pereche
1/6

Mãnusi
, pentru medii umede / chimicale / curãtare si unicã folosintã

Manusi
, protectie chimicale Nitril
Proprietãti:
• Mãnusi de protectie cu utilizare universalã în medii
chimice cu actiune usoarã.
• Confectionate din acril/nitril/butandienã cu strat
interior din tesãturã de bumbac velurat.
• Etanse la lichide 100%.
• Aderentã excelentã datoritã texturii cu profile
romboidale.
• Protectie chimicã si protectie împotriva lichidelor
precum solutii alcaline, acizi, unsori, uleiuri si câtiva
solventi.
• Testate pentru utilizare în industria alimentarã.
• Tratate antibacterial.
• Nu contin silicon.
• Lungime mãnusã: 33 cm.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 374
Cat III/ performante 4.0.0.2.

Domenii de utilizare:
• Lucrãri vopsitorie.
• Prelucrãri mecanice suprafete.
• Manipulare agenti refrigeranti si unsori.
• Bãi galvanice.
• Curãtare.
• Industria alimentarã.
• Întretinere auto si masini-unelte.

Dimensiuni
7
8
9
10

Art.-Nr.
899 435 07
899 435 08
899 435 09
899 435 10

U.A./pereche
1/6

Mãnusi
, de protectie "Premium", pentru uz gospodãresc
Proprietãti:
Mãnusi etanse la lichide destinate
activitãtilor de curãtenie indoor.
• Confectionate din latex natural.
• Testate pentru utilizare în industria alimentarã.
• Testate antialergic.
• Aderentã excelentã datoritã texturii cu profile
romboidale.
• Foarte elastice.
• Asigurã transmiterea optimã a simtului tactil.
• Tratate antibacterial.
• Nu contin silicon.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 374
Cat II/ performante 1.0.1.1.

Domenii de utilizare:
• Pentru activitãti de curãtenie în industrie, depozite
de materiale si interioare clãdiri.
• Activitãti de laborator.
• Industria alimentarã.
• Agriculturã.
• Activitãti de întretinere si curãtenie.

Dimensiuni
S
M
L
XL

Art.-Nr.
899 415 01
899 415 02
899 415 03
899 415 04

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
protectie chimicale Neopren / Latex
,
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Proprietãti:
• Mãnusi din latex natural acoperite la exterior cu un
strat de neopren.
• Cãptusealã din tesãturã pufoasã din bumbac
• Aderentã excelentã datoritã texturii cu profile
romboidale.
• Testate pentru utilizare în industria alimentarã.
• Etanse 100% la lichide.
• Lungime totatã: 32 cm.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 374
Cat. III/ performante 4.1.2.1.

WRO - 08 - 016

Domenii de utilizare:
• Perfecte pentru a fi utilizate în atelierele de
întretinere si în activitãti de curãtenie.
• Manipularea pesticidelor si îngrãsãmintelor.
• Activitãti de curãtenie si manipulari în industria
alimentarã.
• Manipulare chimicale utilizate în zootehnie.
• Chimicale pentru constructii precum etansanti,
adezivi, curãtitoare.
• Finisãri si amenajãri interioare.

Dimensiuni
Universale

Art.-Nr.
899 435

U.A./pereche
1

Mãnusi
, vinil pentru medii chimice si umede
Proprietãti:
Mãnusi cu protectie mare, destinate utilizãrii
în medii chimice si umede.
• Acoperite cu un strat de vinil si cu interior dintr-un
jerseu de bumbac.
• Aderentã excelentã atât în medii umede cât si
uscate datoritã texturii microscopice rugoase de pe
suprafata interioarã a mãnusii.
• Protectie 100% la lichide.
• Tratate antibacterial.
• Lungime totalã: 35 cm.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388 + EN 374
Cat. III/ performante 4.1.2.1.

Domenii de utilizare:
• Pentru utilizãri în zone umede, la activitãti cu
solicitãri mecanice medii.
• Protectie chimicã.
• Transport mãrfuri periculoase.
• Soferi cisterne.
• Manipulare substante chimice si lichide.
• Activitãti de curãtenie.
• Agriculturã.
• Depozite.
• Industria piscicolã.
• Manipulãri gheatã.

Dimensiuni
10

Art.-Nr.
899 430

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, unicã folosintã Nitril
Proprietãti:
Mãnusi nitril de unicã folosintã, etanse la
lichide.
• Confectionate din acril / nitril / butandienã 97%
• Rezistentã chimicã bunã la agentii comuni utilizati
în industrie si comert.
• Nu contine agenti alergici.
• Pot fi purtate pe ambele pãrti.
• Nu contin pudrã (perfect pentru utilizare în
încãperi curate).
• Nu contin silicon.
Standard EN / performante
EN 420
Cat. I/ riscuri minime.

Domenii de utilizare:
Pentru utuilizare la:
• Vopsire.
• Acoperire.
• Manipulare agenti de curãtare si polisare.
• Rãsini sintetice si adezivi.
• Pesticide.
• În laboratoare de cercetare si analize.
• Medicina veterinarã.
• Morgã si laboratoare necropsii.
• Industria alimentarã.
• Industria farmaceuticã si cosmeticã.
• Industria chimicã.
• Industria electronicã.

Dimensiuni
M
L
XL

Art.-Nr.
899 470 01
899 470 02
899 470 03

U.A.
100

Mãnusi
, de unicã folosintã Vinil
Proprietãti:
Mãnusi nitril de unicã folosintã, etanse la
lichide.
• Pudrate pentru asigurarea unui grad sporit de
confort.
• Pot fi purtate pe ambele pãrti.
Standard EN / performante
EN 420
Cat. I/ riscuri minime.

Domenii de utilizare:
• Lucrãri de montaj usoare.
• Inspectii.
• Amenajãri interioare / vopsiri.
• Vopsitorii si polisãri.
• Sortãri subansamble mici.
• Intretinere / curãtenie masini.
• Lucrãri diverse de laborator.
• Diverse procesari în industria alimentarã.
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Dimensiuni
M
L
XL

WRO - 08 - 017

Art.-Nr.
899 460 02
899 460 03
899 460 04

U.A.
100

Mãnusi
, din piele

Mãnusi
, "TOP" din piele de bovine
Proprietãti:
Mãnusi din piele de calitate superioarã.
• Formã suplã.
• Oferã flexibilitate si aderentã.
• Confectionate din piele de bovine, pentru utilizãri
în conditii grele.
• Spatele mãnusii si manseta confectionate dintr-un
bumbac foarte rezistent.
• Elastic pentru sigurantã, aplicat pe spatele mãnusii,
în zona mansetei.
• Zone din piele inclusiv pe spatele mãnusii, destinate
protectiei complete a degetelor si a articulatiilor.
• Degetul arãtãtor confectionat 100% din piele.
• Cusãturi duble.
• Cãptusealã din bumbac.
Standard EN / performante
EN 420 + EN 388
Cat II/ performante 3.1.2.3.

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri în care existã solicitãri mecanice
medii si grele.
• Manipulãri metale.
• Constructii de masini.
• Transport/expeditii.
• Reparatii, montaj, întretinere echipamente.
• Se pot folosi limitat pentru lucrul în medii umede.

Dimensiuni
universale

Art.-Nr.
899 402

U.A./pereche
1/12

Mãnusi
, de montaj "Protect"
Proprietãti:
Mãnusi din piele de porc moale, ce oferã
protectie la lucrãri generale cu riscuri minime.
• Potrivire perfectã.
• Permit o respiratie buna a mâinii.
• Confortabile la purtare.
• Pastreazã simtul tactil.
• Prindere de siguranta cu elastic si bandã Velcro.
Standard EN / performante
EN 420 Cat. I, riscuri minime.

Domenii de utilizare:
Montaj, transport, manipulari diverse, mecanica finã
si industria electronicã.

Mãrime
7
8
9
10
11

Art.-Nr.
899 400 131
899 400 132
899 400 133
899 400 134
899 400 135

U.A./pereche

1/12

Mãnusi
, universale din piele
Proprietãti:
Mãnusi de protectie universale, confectionate
din piele de porc.
• Spatele mãnusii si manseta sunt confectionate din
tesaturã rezistentã de bumbac.
• Elastic pentru sigurantã aplicat pe spatele mãnusii,
în zona mansetei.
• Zone din piele inclusiv pe spatele mãnusii, destinate
protectiei complete a degetelor si a articulatiilor.
• Cãptusealã din bumbac.

Standard EN / performante
EN 420 Cat. I, riscuri minime.

Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri în care existã solicitãri mecanice
medii si usoare.
• Transport / expeditii / manipulãri mãrfuri si
materiale.
• Industria constructoare de masini.
• Reparatii, montaj si întretinere.
• Se pot folosi limitat pentru lucru în medii umede.

Dimensiuni
universale

Art.-Nr.
899 400

U.A./pereche
1/120
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Mãnusi
, din piele universale "XXL"
Proprietãti:
Mãnusi din piele pentru mãrimi mari.
• Potrivire perfectã pentru mâini mari.
• Spatele mãnusii si manseta confectionate din
tesaturã rezistentã de bumbac.
• Elastic pentru sigurantã aplicat pe spatele mãnusii,
în zona mansetei.
• Zone din piele inclusiv pe spatele mãnusii, destinate
protectiei complete a degetelor si a articulatiilor.
• Captusealã din bumbac.

Standard EN / performante
EN 420 Cat. I, riscuri minime.
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Domenii de utilizare:
• Pentru lucrãri în care existã solicitãri mecanice
medii.
• Santiere de constructii.
• Prelucrãri/manipulãri metale.
• Transport/expeditii/manipulãri mãrfuri si
materiale.
• Se pot folosi limitat pentru lucru în medii umede.

Dimensiuni
XXL

Art.-Nr.
899 402 100

U.A./pereche
1/120

Semimascã HM 173
cu prindere pe baionetã conform EN 141
z
z
z
z
z

Oferã sigurantã prin etansarea de mare eficacitate.
Design ergonomic si material moale pentru a asigura un maxim
de confort.
Filtre duble pentru micsorarea rezistentei în momentul
respiratiei.
Stabilitate mare datoritã prinderii în 4 puncte.
Design special, perfect adaptat pentru folosirea mãstii
împreunã cu ochelari de protectie. Nu blocheazã zona ochilor.

Art. Nr. 899 173*)
U.A. 1

Domenii de utilizare
Ateliere vopsitorii si laboratoare chimice, pentru manipularea
solventilor (ex. primere de emailare, solventi compusi ).
*) Livrare: neechipatã cu filtre

Set mascã vopsitorie
Componentã
1 x Semimascã HM171
2 x Filtru pentru gaze A1
2 x Filtru pentru particule P1
2 x Capac filtru
1 x Cutie depozitare

Art. Nr. 899 171 001
Accesorii

U.A. 1

Cutie depozitare (goalã)
Art. Nr. 899 171 000 U.A. 1

Domenii de utilizare
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Trusã de protectie la operatiile de vopsire sau la manipularea
solventilor.
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Filtre pentru
gaze si filtre
combinate
pentru particule
pentru Semimascã HM173
z

Prindere pe baionetã conform EN
141.
z Foarte usoare.
z Distributie optimã a greutãtii.
z Filtrele pentru gaze pot fi combinate
cu filtrele pentru particule utilizând
capacul Art. Nr. 899 170 101

Domenii de utilizare:
Industria chimicã, procese industriale de
vopsire, service-uri auto, ateliere pentru
reciclarea materialelor, industria
prelucrãtoare a lemnului, industria
materialelor plastice.
Tip filtru
P2S

Cod culoare
alb

P3

alb

A2

maro

Substante periculoase
Particule fine pânã la 10 ori
valoarea limitã acceptatã
Particule fine pânã la 30 ori
valoarea limitã acceptatã
Gaze sau vapori ai
componentelor organice
(punct fierbere peste 65°C)

A2 P3

maro

alb

Gaze sau vapori
ai componentelor organice

A1 B 1
E1 K1

maro

gri

galben

verde

Vapori organici,
gaze anorganice si acide,
amoniac si derivati

maro

gri

galben

verde

ABEK1
P3

Vapori organici
gaze anorganice si acide,
amoniac si derivati,
particule fine pânã la 30 ori
limita admisã

Utilizare
Art. Nr.
Pre-filtru pentru filtru gaze pentru 899 173 001
particule solide si lichide
Particule solide si lichide
899 173 002
ale substantelor
toxice, foarte toxice
si cancerigene
Vopsire cu pistoale de vopsire
899 173 003
( cu utilizare de solventi )
(capacitate mare de absortie)
Vopsire cu pistoale de vopsire,
solventi, substante foarte toxice
si cancerigene
Derivati din clor, decoloranti,
acid clorhidric,
dioxid de sulf,
metilaminã
Derivati din clor, decoloranti
acid clorhidric, dioxid de sulf
metilaminã, particule solide sau
lichide ale substantelor toxice,
foarte toxice sau cancerigene

U.A.
10
6

6

899 173 004

4

899 173 005

4

899 173 006

4

899 173 007

2

alb
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Capac filtru

Echipatã cu Filtru de praf P3

Utilizat pentru filtru combinat Ö filtru gaz A2 + filtru particule P2S

Echipatã cu Filtru gaze/vapori A2
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Echipatã cu: Filtru gaze/vapori + Filtru praf +
Capac ( A2 + P2S)

Mascã contra
prafului grosier
Art.Nr. 899 1
U.A. 1

Domenii de utilizare
Protejeazã împotriva prafului grosier. Nu
oferã protectie împotriva prafului fin, a
particulelor toxice, gazelor si aburilor.

Materiale filtrate
Praf de pãmânt, gips, hârtie, calcar, cretã,
turbã, zahãr , etc.

Caracteristici
• Foarte usoarã, max. 5 g.
• Nu iritã pielea.
• Greu inflamabilã.
• Ranforsare deformabilã în zona
nasului.

Mascã de
protectie cu filtru
de cãrbune activ
FFP
1S
cu ventil de expiratie
conform EN 149
Art.Nr. 899 10
U.A. 1

Domenii de utilizare
• Protectie împotriva aerosolilor solizi si a
mirosurilor organice neplãcute.

Substante
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Descriere
• Foarte usoarã, doar 17 gr.
• Material filtrant cu strat de
cãrbune activ si filtru electrostastic
de particule.
• Start exterior greu inflambabil.
• Prindere cu 2 benzi de cauciuc.
• Suport nazal deformabil.

Atentie

!

A nu se utiliza în medii de
aerosoli lichizi, materiale
radioactive sau cancerigene,
microorganisme (virusi, bacterii,
spori) si enzime.
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• Oxid de aluminiu, carbonat de calciu,
silicat de calciu, celulozã, gips, glicerinã(
particule), gresie, corindon, magnezit,
marmurã, siliciu, amidon, compusi de staniu
(anorganici), etc.
Activitãti în prezenta mirosurilor
neplãcute:
Ex.: agriculturã, decopertãri, abatoare,
colectarea gunoiului menajer, pescãrii,
morgã, grajduri,etc.

Dopuri antifonice
"Soft"
• Dopurile antifonice "Soft" sunt caracterizate de faptul cã sunt
foarte confortabile la purtare. Aceastã caracteristicã este
realizatã de materialul special din care sunt confectionate:
spumã reactivã la caldurã.
• Proprietãti remarcabile de izolare fonicã: cu o valoare SNR
(nivel reducere zgomot) de 36 dB, dopurile antifonice "Soft"
oferã maximã protectie fonicã în toate aplicatiile cu un grad
ridicat de zgomot.
• Formã cilindricã.
• În functie de cerinte se pot preta si la reutilizare.

SNR
36 dB

L
29 dB

M
33 dB

Descriere
Plic
Dispenser
Suport prindere pentru 899 300201

Plastic reactiv la cãldurã: spumã specialã cu o structurã finã
a celulelor, ce se deformeazã si ia forma canalului auditiv. Initial
rigide (conditie esentialã pentru a putea fi introduse în ureche),
dopurile antifonice devin extrem de moi imediat ce temperatura
lor atinge temperatura corpului uman. Odatã atinsã aceastã
temperaturã ele devin foarte confortabile si practic insesizabile.

H
36 dB

Art.-Nr.
899 300 200
899 300 201
899 300 202

Continut
60 perechi
200 perechi
1 buc.

Utilizãri
În toate zonele unde nivelul de zgomot este peste limita admisã:
otelãrii, industria prelucrãtoare a metalului, lemn, textile, industria
chimicã, tipografii etc. Experienta aratã cã dopurile antifonice
Wurth îndeplinesc toate cerintele unei protectii efective împotriva
zgomotului, chiar si în conditiile unui nivel foarte ridicat de
zgomot.

Dozator pentru dopuri
antifonice
•
•
•
•

Montare usoarã pe perete.
Usor de realimentat cu noi dopuri antifonice.
Sistem de dozare ce previne cãderea mai multor dopuri
Tãvitã din plastic pozitionatã în partea inferioarã a dozatorului
ce previne cãderea dopurilor pe podea.
• Volum de stocare: 400 perechi.
Art.-Nr. 899 300 335 (gol)
U.A. 1

Pungi de realimentare dozator
dopuri antifonice
WRO - 08/07 - 10257_58 - ©

Descriere
Pungi de realimentare x-100
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Art.-Nr.
899 300 336

U.A.
200

Dopuri antifonice
x-100
Dopuri antifonice, ergonomice, cu formã
conicã pentru utilizarea în medii în care
nivelul de zgomot este foarte ridicat
• Asigurã o izolatie fonicã foarte bunã
• Nu impiedicã comunicarea cu cei din jur
• Sunt foarte confortabile la purtare (usor acceptate de
utilizator).
• Suprafata cu pori închisi împiedicã trecerea impuritãtilor,
corpurilor strãine si murdãriei în canalul auditiv.
Forma concavitãtii în "X" oferã numeroase avantaje:
• reduce presiunea la contactul cu partea superioarã a canalului
auditiv.
• Permite o introducere usoarã si rapidã.
• Se muleazã perfect pe forma canalului auditiv.
• Se scot foarte usor din ureche.

Art.-Nr. 899 300 330

SNR
37 dB

L
34 dB

Art.-Nr. 899 300 331

M
34 dB

H
36 dB

Fig. 1

Designation Model
Pachet,
x-100
12 x 5 perechi
Dispenser

Fig. 2

Art.-Nr.

U.A./pereche

899 300 330
899 300 331

60
200

Dopuri antifonice
x-100 cu fir de
sigurantã
• Mereu la îndemânã datoritã firului de legaturã între cele 2
dopuri.
• Pentru alte avantaje / utilizãri consultati Dopuri antifonice x-100.
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Art.-Nr. 899 300 332
U.A./pereche: 100
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Cãsti protectie
antifonice
•
•
•
•
•

Usoare, foarte confortabile.
Sistem de ajustare a pozitiei pe cap.
Pentru o gamã foarte largã de utilizãri.
Greutate 150 gr.
Testat conform EN352.

Art.-Nr. 899 300 210
U.A. 1

SNR
23 dB

L
13 dB

M
20 dB

H
27 dB

Cãsti protectie
antifonice cu sistem
reglare nivel protectie
Sistem cu bandã reglabilã care, prin
modificarea gradului de apãsare al cãstilor
permite reglarea nivelului de protectie la
zgomot.

SNR
24 dB

L
14 dB

M
21 dB

H
28 dB

Set schimb
Compus din 2 bureti etansare si 2 bureti urechi

L
17 dB

Design robust, cu bandã ajustare.
Foarte confortabile, usor de purtat.
Bandã cu orificii ventilatie.
Izolare foarte bunã, chiar si în regim de zgomot scãzut.
Nu împiedicã comunicarea cu cei din jur.
Zonã de etansare latã, confortabilã.
Igienice si usor de curãtat.
Se pot utiliza cu ochelari de protectie sau vedere.
Greutate: 210 gr.
Testate conform EN 352-1.

Art.-Nr. 899 300 280
U.A. 1

Art.-Nr. 899 300 285
U.A. 1

SNR
28 dB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cãsti protectie
antifonice de buzunar
(se pot rabate)

M
25 dB

H
32 dB

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Practice, pot fi tinute în buzunar.
Foarte confortabile.
Izolare perfectã, chiar si în regim de zgomot scãzut.
Nu împiedicã comunicarea cu cei din jur.
Zonã de etansare latã, confortabilã.
Igienice si usor de curãtat.
Se pot utiliza cu ochelari de protectie sau vedere.
Greutate: 225 gr.
Testate conform EN 352

Art.-Nr. 899 300 230
U.A. 1
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Set schimb
Compus din 2 bureti etansare si 2 bureti urechi
Art.-Nr. 899 300 245
U.A. 1
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Salopetã de protectie
Tyvek
Costum de protectie fãcut din Tyvek
Pro-Tech
Protectie efectivã împotriva chimicalelor, murdariei si
umezelii:
z protectie la vopseluri, lacuri, uleiuri, spumã poliuretanicã,
solutii mediu acide sau mediu bazice, praf sau vapori.
z Nu face scame, ideal pentru vopsitori.
z Rezistentã mecanicã chiar si în conditii de umiditate.
z Usor si confortabil, libertate totalã în miscãri.
z Nu se aprinde usor.
z Se poate spãla.
z Protectie categoria a III-a, tip 5 si 6.

Model:
Model cu glugã, fermoar, elastic la încheietura mâinii, glugii si la
mijloc.
Mãsura

WRO - 02/07 - 05071 - ©

M
L
XL
XXL

Potrivit pentru
înãltime cm
171 - 177
178 - 183
184 - 187
188 mai mare

Art. -Nr.
piept cm
91 - 100
101 - 108
109 - 116
117 mai mare

U.A.

899 020 2
899 020 3 5/25
899 020 4
899 020 5

Marcã înregistratã: Tyvek este marcã înregistratã a Dupont de
Neumours, U.S.A.
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Pelerinã pentru
ploaie
100% impermeabilã
z
z
z
z

Cusãturi lipite;
Prevãzutã cu fante de aerisire la spate si 2 buzunare
laterale;
Glugã cu siret;
Foarte comodã în utilizare, excelentã pentru protectia la
intemperii în timpul lucrãrilor celor mai diverse.

Mãrime
50 ÷ 52
54 ÷ 56
58 ÷ 60
62 ÷ 64

Art.-Nr.
993 899 072
993 899 073
993 899 074
993 899 075

UA.
1

Cizme cauciuc
cu vârf si talpã metalicã, pentru
utilizarea pe santiere
z
z
z

z

Cizme impermeabile executate din PVC si destinate utilizãrii
profesionale;
Executate conform normelor UNI EN 345 CE 95 - clasã S5;
Bombeu cu întãriturã din otel ce oferã o rezistentã la
impact de 200J si o rezistentã la compresiune de max.
1500daN;
Talpã cu placã antiperforare ce oferã protectie pânã la
1100N.
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Mãrime
42
43
44
45
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Art.-Nr.
993 000 124
993 000 125
993 000 126
993 000 127

UA.
1

pereche

Bocanci de
protectie S3
fãrã metal
Clasa de protectie
S3/EN 345

Art.-Nr.

Mãrime

899 881 39
899 881 40
899 881 41
899 881 42

39
40
41
42

Art.-Nr.
899 881 43
899 881 44
899 881 45
899 881 46
899 881 47

Mãrime
43
44
45
46
47

• Sireturi rezistente.
• Nu contin metal.
• Confectionati din piele rezistentã la
apã.
• Brant de pâslã, antistatic, acoperit
cu un strat textil.
• Cãptusealã antibacterianã ce
permite piciorului sã respire,
rezistentã la uzurã.
• Talpã din douã straturi de PU
rezistentã la temperaturi de la
-10° C la +150° C, cu absorbtie de
socuri si proprietãti de autocurãtare.
• Talpã foarte flexibilã.
• Greutate pereche la marimea 42
cca. 1460 g.

Pantofi de
protectie S3
fãrã metal

WRO - 08/07 - 0001b - ©

Clasa de protectie
S3/EN 345

Art.-Nr.

Mãrime

899 881 239
899 881 240
899 881 241
899 881 242

39
40
41
42

Art.-Nr.
899 881 243
899 881 244
899 881 245
899 881 246
899 881 247

Mãrime
43
44
45
46
47
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• Sireturi rezistente.
• Nu contin metal.
• Confectionati din piele rezistentã la
apã.
• Brant de pâslã, antistatic, acoperit
cu un strat textil.
• Cãptusealã antibacterianã ce
permite piciorului sã respire,
rezistentã la uzurã.
• Talpã din douã straturi de PU
rezistentã la temperaturi de la
-10° C la +150° C, cu absorbtie de
socuri si proprietãti de autocurãtare.
• Talpã foarte flexibilã.
• Greutate pereche la marimea 42
cca. 1460 g.

Huse protectie
, la temperaturã înaltã
Pentru protejarea elementelor sensibile în timpul operatiilor de sudurã

Husã protectie la
temperaturã înaltã
HTD 1000
• Rezistentã la conditii de lucru extreme.
• Rezistentã la stropi de sudurã, scântei, picãturi de metal
topit.
• Nu contine azbest.
• Rezistentã pânã la 850° C si scurt timp pânã la 1000° C.
Denumire
500 x 330 mm
1500 x 1000 mm
3000 x 2000 mm

Art.-Nr.
984 350 1
984 350
984 350 0

U.A.
1

Husã protectie la
temperaturã înaltã
HTD 900
• Destinatã folosirii în timpul operatiilor de lipire a tevilor în
instalatii.
• Rezistentã la stropi de sudurã, scântei, picãturi de metal
topit.
• Nu contine azbest.
• Rezistentã pânã la 750° C si scurt timp pânã la 900° C.
Denumire
1500 x 1000 mm
3000 x 2000 mm

Art.-Nr.
984 350 3
984 350 10

U.A.
1

Husã protectie LD 800
• Asigurã protectia împotriva picãturilor de metal topit în
timpul operatiilor de lipire.
• Nu contine azbest.
• Rezistentã pânã la 650° C si scurt timp pânã la 800° C.
Denumire
500 x 330 mm

Art.-Nr.
984 350 2

U.A.
1

Atentie!
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Pentru o mai bunã protectie lãsati spatiu liber între husa de
protectie si zonele ce trebuiesc protejate. Nu sunt degajati
vapori toxici în cazul cand picãturile de metal topit ating
husele.
Utilizati mascã de protectie si mascã de gaze în timpul
operatiilor de sudurã sau lipire.
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Huse protectie
scaune auto
Asigurã protectie
scaunelor autoturismelor
în timpul operatiilor de
reparatie si întretinere
din service-uri.
• Utilizate la toate tipurile de autoturisme;
• Material: folie polietilenã;
• Spatiu de depozitare redus;
• Inscriptionãri diverse:

Inscriptionãri diverse
Denumire
Huse protectie scaun (nepersonalizate)
Huse protectie scaun (nepersonalizate)
Huse protectie scaun BMW
Huse protectie scaun FORD
Huse protectie scaun VW
Huse protectie scaun OPEL
Huse protectie scaun FIAT
Huse protectie scaun VOLVO
Huse protectie scaun HYUNDAI
Huse protectie scaun RENAULT
Huse protectie scaun AUDI
Huse protectie scaun NISSAN
Huse protectie scaun DAEWOO
Huse protectie scaun SKODA
Huse protectie scaun PEUGEOT
Huse protectie scaun IVECO

Cantitate
în rolã
250
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Set protectie
habitaclu
Asigurã protectia
habitaclului pe întreaga
perioada a stationãrii
autoturismului în service.
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Art.Nr. 999 099 790
• Utilizate la toate tipurile de autoturisme;
• Material: folie polietilenã;
• Spatiu de depozitare redus.

Continut:
Denumire
Husã protectie volan
Husã protectie scaun
Husã protectie schimbãtor de viteze
Covoras protectie
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Cantitate
1

Art. Nr.
999 099 011
999 099 022
999 099 120
999 099 122
999 099 123
999 099 124
999 099 125
999 099 126
999 099 128
999 099 131
999 099 132
999 099 133
999 099 137
999 099 140
999 099 141
999 099 146

1

Husã de protectie pentru aripã
Asigurã protectia în timpul
reparatiilor si reviziilor auto.
• Se poate fixa pe orice tip de autoturism.
• Executie din piele artificialã dublatã la interior de material spongios de
protectie.
• Fixarea se realizeazã cu ajutorul magnetilor aflati în interiorul husei.
Husa de protectie pentru aripa (varianta din tabla de otel)
Lungime mm
Lãtime mm
Greutate g
Art.-Nr.
U.A.
1100
700
530
899 600
1
Husã de protectie pentru aripã (varianta de aluminiu sau plastic)
• Fixarea se realizeazã cu ajutorul contragreutãtilor cu nisip aflati în
interiorul husei.
• Variantã utilã în cazul caroseriilor moderne cu aripi executate din aluminiu
sau plastic.
Lungime mm
Lãtime mm
Greutate g
Art.-Nr.
U.A.
1100
700
935
899 601
1

Husã protectie scaun
Husã protectie volan
•
•
•
•
•
•

Se pot spãla.
Executie din nylon 100%.
Nu retin uleiul sau unsoarea.
Impermeabile.
Nu sunt imflamabile.
Destinatie universalã.
Art.-Nr.
899 500 010
899 500 020
899 500 021

Denumire
Husã scaun
Husã volan auto
Husã volan camion

U.A.
1

Covoras protectie
• Destinatie universalã.
• Turnat din material plastic.
• Dimensiuni 550x360 mm.
Art.-Nr. 899 500 030

U.A. 1

Covoras protetie din carton
• Executie 100 % din hârtie reciclatã.
• Rezitentã mãritã.
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DImensiuni mm
500 x 350
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Continut buc.
500

Art.-Nr.
899 500 031

U.A.
1

Softex /
Softex-light
servetel textil
moale
z
z
z
z
z
z

Tip

Dimensiuni Greutate
cm
g/m2

Cantitate

Nr. articol

U.A.

alb, 1-strat
(rola)
alb, 1-strat
(rola)
alb, 1-strat
(pachet)

38 x 40

75

Softex

500

899 800 900

1

29 x 38

50

Softex
light

500

899 800 902

2

29 x 38

75

Softex

1 carton = 10 pachete
a 50 servetele

899 800 901

1

Se foloseste la lustruire.
Rezistent la rupere si umezeala.
Rezistent la solventi.
Nu contine silicon.
Capacitate mare de absorbtie.
Se poate spala, stoarce si refolosi.

Mãnusã pentru
curãtat
Curata numai cu apa
murdaria, grasimile,
lubrifiantii de pe suprafete
vopsite, sticla, material
plastic si metal
z
z
z
z
z
z

Nu este nevoie de substante chimice
pentru curatire.
Rezultate exceptionale la curatire.
Cost avantajos.
Utilizare simpla.
Nu contine silicon.
Durata foarte mare de utilizare.

Nr. articol 899 710
U.A.: 1 buc.
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Instructiuni de utilizare
Manusa este din poliester si trebuie spalata dupa fiecare utilizare la temperaturi
intre 60°C si 90°C . Datorita compozitiei speciale, in combinatie cu apa, are un
efect de curatire exceptional.

Atentie
In timpul curatirii trebuie asigurat un debit suficient de apa in zona de lucru
pentru a preveni aparitia zgarieturilor.

WRO - 08 - 031

Domenii de utilizare
Auto: vopsea, crom, geamuri, jante.
Bai: ceramica, email, oglinzi,
robinete.
Bucatarii: chiuvete, masini de gatit,
hote, materiale plastice.
Locuinte: ferestre, usi, dusumele.

Rolã
prosoape de hârtie
• Foarte absorbanta
• Gama dimensionala diversa
• Se potriveste cu toate modelele uzuale de suporturi
Descriere
Format
alb, 1 strat
27 x 38 cm
alb, 2 straturi 25 x 40 cm
alb, 2 straturi 24 x 38 cm
albastru, 2 straturi 39 x 38 cm
albastru, 3 straturi 39 x 38 cm

Nr.Articol U.A.
899 800 495 1
899 800 290 2
899 800 511
2
899 800 773 1
899 800 823 1

Suport pentru role
Descriere
Sac deseuri, 60,5cmx100cm
1 rola = 20 buc
Suport mobil, cromat
Suport de perete, cromat

Nr.Articol U.A.
899 800 603
1
899 800 606
899 800 607

Dozator pentru
prosoape de hârtie
Descriere
Dimensiuni
Nr.Articol
Utlizabila ptr. 35,5x29x31 899 800 421
899 800 653 /
899 800 657

U.A.
1

Prosoape hârtie
în role
Descriere
Dimensiuni
Nr.Articol
alb, 1 strat, 21,7cmx320m 899 800 653
in relief
alb, 1 strat 21,7cmx320m 899 800 657

U.A.
6

Lavete textile

WRO - 10/04 - 00935

Descriere
gri
multicolor
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Dimensiuni
Nr.Articol
34 x 37 cm 899 800 200

U.A.
1

Mascã de sudurã
automatã
KONTRAST PLUS
Mascã de protectie cu utilizare universalã
pentru toate operatiile de sudare cu arc
electric
( sudare cu electrod, WIG/TIG, MIG/MAG, cu
plasmã )
z
z
z
z
z

Date tehnice
Timp închidere
luminã/întuneric
Timp deschidere
întuneric/luminã
Protectie UV si IR
Protectie în pozitia deschis
Protectie în pozitia închis
Curent alimentare
Temperaturã de lucru
Prindere pe cap
Greutate (complet echipatã)

0,4 ms la temp. camerei
0,1 ms la 55°C
Pozitia “slow” 0,3÷0,6s
Pozitia “fast” 0,1÷0,35s
permanent > DIN13
DIN4
DIN 9÷13
Baterii solare
(nu necesitã baterii de schimb)
-10°C ÷ +70°C
4 barete reglabile
480 grame

z
z

Art.Nr. 984 700
UA. 1 buc.

Procedee de sudare:

Accesorii, piese de schimb
Descriere
Ecran extern
Ecran intern
Casetã ecran automat DIN9-13
Mascã sudurã fãrã ecran automat
Cadru frontal ecran
Bandã pentru prindere pe cap
Bandã ajustabilã

z
z
z
z

Reglaj fin în domeniul DIN 9 ÷ DIN13.
Protectie maximã la infrarosu si ultraviolete, indiferent de pozitie;
Toate reglajele sunt accesibile în timpul purtãrii mãstii;
Închidere automatã (întuneric total) în fractiuni de milisecundã.
Senzorul este sensibil si la radiatia provenitã de la arcul electric
învecinat.
Închidere blocabilã la un anumit nivel de protectie.
Design special pentru protectie împotriva fumului.
Protectie împotriva scânteilor si cãldurii;
Protectie si în cazul operatiilor de sudurã din pozitii dificile (sudura
peste cap).
Amândouã mâinile sunt libere în timpul operatiei de sudare.
Eliminã timpii morti, confortabilã si foarte sigurã.

Art.-Nr.
984 700 02
984 700 04
984 700 10
984 700 11
984 700 12
984 700 14
984 720 12

UA.
1

z
z

Toate procedeele de sudare electrice.
Sudare cu electrod învelit, MIG/MAG, WIG/TIG, operatii de
sudare/tãiere cu plasmã si microplasmã etc.

Recomandatã pentru:
z

Utilizarea la operatiile ce necesitã schimbarea frecventã a
curentului de sudare sau a metodei de sudare.

Conditii climatice:
z

Protectie la umezealã ( etanseitate conform IP 67 - rezistentã min.
30 min. în apã ).Exceptie: potentiometrul.

Notã:
z
z

Pentru utilizarea la operatiile de sudare normale folositi senzorul pe
pozitia “Slow”.
Pentru utilizarea la operatiile de sudare în puncte sau ritmice,
folositi senzorul pe pozitia “Fast”.

Atentie:
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Nu se utilizeazã pentru sudura oxi-acetilenicã sau
cu Laser!
Nu sudati fãrã ecranul de protectie!
În cazul în care ecranul de protectie este deosebit de murdar, este
posibil ca închiderea casetei sã fie greoaie, sau chiar imposibilã. În
acest caz este recomandatã înlocuirea ecranului de protectie.
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Mascã sudurã automatã
DIN 4/12
Oferã o protectie perfectã a ochilor si fetei
în timpul procesului de sudare. Nivelul de
protectie este setat automat astfel încât
arcul electric sã nu fie dãunãtor vederii.
Art.-Nr. 984 735
Protectie 100% a ochilor.

Date tehnice
Timp închidere
luminã/întuneric
Protectie UV si IR
Protectie min. în pozitia deschis
Protectie max. în pozitia închis
Curent alimentare
(nu necesitã baterii de schimb)
Domeniu de utilizare
Testat conform
Greutate (complet echipatã)

3/1000 secunde (0.3 ms)
permanent > DIN13
DIN4
DIN 12
Baterii solare

Formã ergonomicã

temperaturi: -5°C ÷ +55°C
EN 175, EN 379
409 grame

Accesorii, piese de schimb
Descriere
Ecran protectie exterior
Ecran protectie interior

• Grad de umbrire DIN 4/12.
• Filtre eficiente cu protectie 100% împotriva radiatiilor ce pot afecta
ochiul în timpul operatiei de sudurã.
• Protectie UV (radiatii ultraviolete) si IR (radiatii infrarosii) la orice
setare a casetei automate.
• Închidere / deschidere automatã într-un interval foarte scurt (de
ordinul milisecundelor).
• Nu altereazã culorile permitând o vizionare perfectã a arcului
electric.
• Setare de sensibilitate pentru sudarea WIG/TIG.

Art.-Nr.
UA.
984 730 005 1
984 730 006

• Formã ergonomicã ce conferã un grad ridicat de confort în
conditii de maximã protectie.
• Design perfect adaptat respingerii fumului rezultat în procesul de
sudare.
• Protectie împotriva cãldurii, picãturilor de sudurã chiar si în cazul
sudurilor peste cap.
• Cascã confectionatã din "Zytel", un material termoplastic dur,
special creat de DuPont pentru a rezista solicitãrilor la impact si
abraziune.
• Foarte confortabilã, cu sistem de reglare pentru o pozitionare
corectã pe cap în timpul utilizãrii.
• Echilibrare perfectã a greutãtii.
• Reduce eforturile preluate de musculatura gâtului.
• Banda anti-transpiratie pozitionatã pe sistemul de prindere.
• Foarte usoarã.

Calitate sporitã a îmbinãrii sudate
• Vizibilitate perfectã în orice etapã a procesului de sudare.
• Eliminã erorile de pozitionare reciprocã a pieselor.
• Amandouã mâinile sunt libere în timpul lucrului.
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Protectie pentru sudare electricã:
cu electrod, MIG/MAG si WIG/TIG > 50 Amperi
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Mascã de
protectie
pentru sudori
• Marime ecran protectie 90 x 110 mm.
• Greutate: 465 g.
Descriere

Nr.articol

UA

Masca protectie
fara ecran

713 820 100

1

Mascã protectie
pentru sudori
Din material plastic
armat cu fibra de sticla
• Marime ecran de protectie 90 x 110 mm
• Rezistenta la caldura æi radiatii
• Rezistenta la foc æi stropi de sudura
• Prindere pe cap reglabila
• Rabatabila
• Greutate: 390 g.
Descriere

Nr.articol

UA

Masca protectie
fara ecran

713 820 101

1

Ecrane de
protectie
Ptr. nr.art. 713 820100
si
713 820101
•

Dimensiuni: 40 x 110 mm.
Descriere

Nr.articol

UA

Ecran
clar,
2 mm

984 500 101

2
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• Dimensiuni:
Descriere
Ecran clar, 2 mm
Ecran 8 DIN verde
Ecran 9 DIN verde
Ecran 10 DIN verde
Ecran 11 DIN verde
Ecran 12 DIN verde

Dimens. mm Nr.articol
984 500 100
984 500 108
984 500 109
90 x 110
984 500 110
984 500 111
984 500 112

U.A.

10

Descriere
Ecran 13 DIN verde
Ecran 14 DIN verde
Ecran clar, 1000 ore
Ecran oglinda, 8 DIN
Ecran oglinda, 10 DIN
Ecran oglinda, 11 DIN
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90 x 110 mm.

Dimens. mm Nr.articol
984 500 113
984 500 114
984 500 200
90 x 110
984 500 208
984 500 210
984 500 211

U.A.

10

Ochelari de
protectie
pentru
,
sudurã
FORNAX
• Usori si cu design modern.
• Lungime ajustabilã a bratelor
ochelarilor.
• Brate dotate cu pernã de aer pentru un
confort ridicat.
• Protectie UV si IR (ultraviolete si
infrarosii).
• Lentile interschimbabile.
• Conform EN166 si EN 169.
Denumire
Ochelari de protectie Fornax 1,7 DIN
Ochelari de protectie Fornax 5 DIN
Lentile de schimb 1,7 DIN
Lentile de schimb 5 DIN

Art.-Nr.
984 502 20
984 502 50
984 502 200
984 502 500

UA
1

WRO - 06/07 - 01072 - ©

Ochelari sudurã
cu vizor
rabatabil

Denumire
Ochelari sudura 5 DIN
Ochelari sudura 8 DIN
Lentile de schimb clara
Lentile de schimb 5 DIN
Lentile de schimb 8 DIN

Art.-Nr.
984 503 51
984 503 81
984 503 500
984 503 510
984 503 810

UA

1
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• Ochelari de sudurã panoramici cu
fixare cu bandã elasticã.
• Filtru sudurã rabatabil.
• Protectie UV si IR (ultraviolete si
infrarosii).
• Pot fi utilizati cu ochelari de vedere.
• Sistem de ventilatie indirect pentru
asigurarea unui climat corespunzãtor în
jurul ochilor.
• Lentile interschimbabile.
• Conform EN166 si EN 169.

Alegerea nivelului de protectie – Domenii de utilizare
a ochelarilor de protectie pentru sudurã conform DIN 4647
si EN 169
Sudurã cu arc electric

Sudura cu arc electric Electrod
A = Intensitate curent invelit
1
2,5
5
10
20
30
40
60
80
100
` 150
` 175
200
225
250
300
350
400
450
500

WIG/TIG
pentru
sudura otel

WIG/TIG
MIG/MAG
pentru sudura
metale usoare

WIG/TIG

Electrod
taietura

Taiere
PLASMA

DIN 6
DIN 8
DIN 8

DIN 7
DIN 8
DIN 9
DIN 10
DIN 11

DIN 9
DIN 10

DIN 9
DIN 11
DIN 10

DIN 9
DIN 10

DIN 10

DIN 11
DIN 12

DIN 11
DIN 11

DIN 11

DIN 13
DIN 12

DIN 12

DIN 12

DIN 13

DIN 13

DIN 12

DIN 11

DIN 12

DIN 13

DIN 13

DIN 14

DIN 12
DIN 13

DIN 13

DIN 13

DIN 14

DIN 14

DIN 14

DIN 14

DIN 15

DIN 15

DIN 14

DIN 14
DIN 15

Filtru protectie

Utilizare

DIN 1.7

Pentru asistentul sudorului
Împotriva radiatiilor incidente
Tãiere cu flacãrã
Îndepãrtare ruginã
Sudare si brazare
Tãiere cu flacãrã
Sudare si brazare
Tãiere cu flacãrã
Sudare si brazare
Tãiere cu flacãrã
Sudare si brazare
Tãiere cu flacãrã
Tãiere cu flacãrã

DIN 4
DIN 5
DIN 6
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DIN 7
DIN 8

DIN 12

DIN 10

DIN 11

DIN 15

Sudurã cu gaz

DIN 2
DIN 3

Sudura
MICRO
PLASMA

Combustibil
Gaz

Debit gaz (l/h)

Acetilenã
Oxigen
Acetilenã
Oxigen
Acetilenã
Oxigen
Acetilenã
Oxigen
Oxigen

< 70
< 900
70 > 200
900 > 2000
200 > 800
2000 > 4000
> 800
4000 > 8000
> 8000
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Jambiere de
protectie
,
executate din piele spalt
z
z
z

Cu 2 închizãtori.
Lungime cca. 40cm.
Speciale pentru sudare, ateliere de
strungãrie si turnare.

Art.Nr. 984 317
UA. 2 buc.

Protectie
,
pentru brate
,
executate din piele spalt
z
z
z

Oferã protectie de la butonierã pânã
umãr.
Lungime cca. 56cm.
Speciale pentru stantare, ateliere de
matritare si prelucrarea metalelor.

Art.Nr. 984 318
UA. 2 buc.

Sort
, ,
protectie sudor
z
z

Mãnusi
, pentru sudurã

z
z
z

Art.Nr. 984 314
Descriere
WRO - 01/05 - 04167 - ©

Lungime 35 cm.
Material piele vitã
Mãrime universalã.

Standard EN / performante
EN 388 Cat II/ performante 1.1.3.2.

UA. 2 buc.

Piele

Prevãzut cu bretele ajustabile.
Mãrime universalã.

Tip
100 x 80 cm
suprafatã
netedã

Domenii de utilizare
Protectia idelã pentru: sudurã,
ateliere mecanice, turnãtorii,
ateliere galvanizare. Datoritã
suprafetei netede nu este sensibil la:
scântei, stropi sudare, metal topit si
aluminiu.

WRO - 08 - 038

Art.-Nr.

UA.

984 313

1

Panou sudurã mobil
pentru protectia zonelor în care se executã
lucrãri de sudurã, conform EN 1598
z
z
z

Echipat cu perdea de protectie
Panou foarte stabil, confectionat din teavã pãtratã.
Pentru utilizarea la protectia la sudura cu arc electric, conform
EN 1598
Nu este opacã.

z

Descriere
Panou protectie sudura - complet
Perdea sudura

Domenii de utilizare
Sudare

Date tehnice

Oferã protectie persoanelor ce nu sunt implicate
in procesul de sudare, protejându-le de actiunile
nocive ale arcului electric: radiatii dãunãtoare
pielii si ochilor.
Protectie impotriva actiunilor mecanice:
îndepãrtare zgurã si stropi de sudurã.

translucent conf.
DIN 32504/Part1

Polizare

Scânteile si particulele fine ce sunt generate în
procesul de polizare sunt respinse de cortina de
protectie datoritã tratamentului special aplicat
pe aceasta. Personalul din atelier, autovehiculele
aflate în zonele expuse, suprafetele vopsite si
suprafetele de sticla (parbrize) sunt 100% protejate .

respinge scãnteile si protejat
antiscântei DIN
53438 /Part 2

Vopsire

Datorita rezistentei chimice foarte bune, panoul
de protectie poate fi utilizate de asemenea
pentru lucrãri de vopsire si/sau lucrãri de
antifonare/etansare caroserii.

rezistent la
agenti chimici
conform DIN
4646 /Part 5

Medii
umede

Poate fi utilizate ca ecran de protectie împotriva
apei (ex. spãlãtorii )

Soare

Protejeaza impotriva radiatiilor puternice sau
radiatiilor calorice excesive.
Perdea rezistentã la radiatii UV.

z

z
z
z

Dimensiuni:
Panou LxH: 200 x 190 cm
Cortina LxH: 205 x 180 cm
Factor de protectie <1
Grad de reflexie 230 ÷ 400nm <10%
Testat conform EN 1598 la sudura cu arc electric

rezistent la UV
DIN 4646 /Part
5

Atentie!
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z

Art.Nr.
984 770
984 770 3

Conform prevederilor NTSM (Norme pentru tehnica securitatii
muncii) si reglementarilor europene de prevenire a accidentelor
UVV VBG 15/5, spatiile de lucru destinate sudurii cu arc electric
trebuiesc amplasate si aranjate astfel încât persoanele
neimplicate in procesul de sudurã sã fie ferite de actiunile
dãunãtoare ale arcului electric. Arcul electric poate genera
leziuni majore atât ochilor cât si pielii!

WRO - 08 - 039

U.A.
1

