
ATIVIDADES 

Manuseio de materiais e 
produtos secos sob 
temperatura ambiente 
contra agentes 
mecânicos em atividades 
na logística, atividades na 
construção civil, colheita, 
jardinagem e paisagismo, 
manutenção industrial e 
etc. 

SEGMENTOS 

Agricultura, Construção 
Civil, Autopeças, Indústria  
Automotiva, Indústria 
Metalmecânica , Logística, 
Manutenção Reparo e 
Operação, Montadoras, 
Transportadoras e outras.  

Ref.: MG 7026V
 

 

Linha T - Tricotadas 

C.A. 33.156 
(VÁLIDO ATÉ 06/23) 

Suporte Têxtil Algodão 

Revestimento n/a 

Acabamento Overlock 

Tamanhos 30,35,40,45 e 55cm 

Unidade de 
Venda 

Dezena/ Caixa
 com 30 pares 

Descrição do Produto: Manga de segurança confeccionada em 04 fios de algodão, 
tricotada em uma só peça, punho tricotado em elastano, ajuste em velcro , apoio

polegar e acabamento final em overlock. 

www.yeling.com.br – Central de Vendas: +55 41 3301 8070 

ATRIBUTOS 

- Manga de proteção contra  
escoriações, com máximo 
nível de resistência a 
rasgamentos. 
 

- Produzida com 04 fios de 
algodão, essa manga é 
anatômica e confortável.  
 

- Apoio no polegar para 
mais segurança. 

MANGA TRICOTADA
EM ALGODÃO



FICHA TÉCNICA 

Nível 

Abrasão  (ciclos) Nível 1 

Corte (método Coupe) Nível 2 

Rasgo (Newtons) Nível 4 

Perfuração (Newtons) Nível 1 

EN 388 

Normas Técnicas 

Revestimento 

Essa manga não possui reves�mento. 
 

Fibra 

O algodão é a fibra natural mais u�lizada 
no mundo todo, por conta de sua 
maleabilidade e resistência a rasgamento. 

  
Essa manga não deve ser exposta a 
chamas. 
 

 
 

Alertas 

Conforto  Destreza Pelugem 

Não solta fiapos. 

Marcação 

E�queta no punho da manga. 

Tato 

1  2  4  1  X 

www.yeling.com.br 

 

Higienização Armazenamento 

LAVAGEM NÃO RECOMENDADA pois pode alterar as 
características do produto. Porém se a higienização for necessária, 
proceder conforme as seguintes orientações:
- Utilizar detergente/sabão neutro.
- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejantes (clorados).
- Lavar e enxaguar em água morna (máximo 40ºC).
- Secar a sombra ou em secadoras a no máximo 40ºC.

OBS.: Caso a luva esteja danificada descartá-la imediatamente. 

Armazenar as luvas em local seco, 
arejado, sem exposição à luz solar e 
longe de produtos químicos.

+55 41 3301 8070
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