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Mănuși de protecţie confor-
tabile AERO®

pentru orice situaţie
AERO - caracteristica mănușilor de protecţie
• confortabile
• o soluţie modernă și sigură pentru mâinile dumneavoastră
• ofertă largă (peste 100 de articole)

AERO - o soluţie confortabilă și economică
• analiza nevoilor clientului
• cerinţe de siguranţă - SIGURANŢĂ ÎNAINTE DE TOATE!
• comparaţie între durabilitate și preţ = soluţie economică
• măsura confortului

AERO - funcţionalitatea și calitatea se creează în timpul procesului 
de fabricaţie
• materiale pentru fabricarea mănușilor
• tehnologie
• versiunea fi nală a mănușilor



Materiale AERO® 
pentru fabricarea inserţii-
lor de tricot
BUMBAC
�moale, elastic, cu absorbţie excelentă, confortabil
� rezistenţă scăzută la abraziune, grad ridicat de eliberare de fi bre
• fi nisaj superior special disponibil - tricou (bumbac pieptănat) - efect de izolare termică

POLIESTER / BUMBAC (bumbac cu amestec de poliester - polycotton)
• rata de absorbţie bună, o bună rezistenţă la abraziune

BAMBUS
� 100 % natural, cea mai bună absorbţie și respirabilitate, confort superior
� rezistenţă scăzută la uleiuri, grad ridicat de eliberare de fi bre

POLIESTER
� rezistenţă la contracţie, rezistenţă superioară la abraziune
� rată scăzută de absorbţie a umidităţii

NAILON
� rezistenţă superioară la abraziune, eliberare redusă de fi bre, confort superior (fi nisaj moale)
� rată scăzută de absorbţie a umidităţii

SPANDEX
• foarte elastic, adesea în amestec cu alte fi bre naturale și sintetice

HPPE (POLIETILENĂ CU GRAD RIDICAT DE MODIFICARE)
• rezistenţă perfectă la abraziune și tăiere, confort superior, anti-taiere
• proprietăţile pot fi  mărite adăugând fi bre de sticlă sau de oţel (tricot Hi-Tech)

ARAMIDĂ
• rezistenţă excelentă la abraziune, tăiere și căldură

ACRYL
• izolaţie termică excelentă



Materiale AERO® 
pentru fabricarea acoperirii 
și aplicaţiilor punctiforme
NITRIL
� rezistenţă mecanică excelentă, rezistenţă la uleiuri, grăsimi și hidrocarburi, fără proteine din latex (care provoacă 
 uneori reacţii alergice), rezistenţă parţială la căldura de contact
� rezistenţă chimică scăzută la cetone, hidrocarburi clorurate, diclormetan și tricloretilen, impermeabil în condiţii 
 normale, rezistenţă mică la alunecare
• tratament special de suprafaţă disponibil - nitril spumos sau nitril microporos - confort ridicat, moale, respirabil, 
 mai bună rezistenţă la alunecare în mediul umed

LATEX NATURAL
� fl exibil, elastic, proprietăţi bune anti-alunecare, rezistenţă mecanică bună, rezistenţă la acizi slabi, alcool, agenţi 
 de curăţare
� rezistenţă scăzută la uleiuri, hidrocarburi și solvenţi organici, conţine proteine - poate provoca alergii
•  tratament special de suprafaţă disponibil - latex de spumă - confort sporit, moale, respirabil, o rezistenţă mai 
 bună la alunecare în mediul umed

POLIURETAN (PU)
� fl exibil, elastic, curat, cu o respirabilitate excelentă și confort, rezistenţă bună la abraziune și ulei, nu se întărește
 expunerea la temperaturi scăzute
� rezistenţă chimică scăzută, rezistenţă foarte scăzută la apa fi erbinte

POLIURETAN PE BAZĂ DE APĂ (WBPU)
� confortabil, respirabil, moale, prezintă rezistenţă superioară la alunecare în mediul uscat și umed, rezistent la 
 ulei, fără DMF, fără ulei de silicon
� rezistenţă chimică scăzută la cetone, hidrocarburi clorurate și tricloretilenă

PVC
� rezistenţă excelentă la abraziune, rezistenţă chimică ridicată la acizi și substanţe alcaline, bună izolare electrică
� rezistenţă scăzută la tăiere, perforare și căldură, rezistenţă chimică scăzută la solvenţi

NEOPREN
� fl exibil, moale, fără proteine din latex, rezistenţă excelentă la abraziune și parţială la tăiere, proprietăţi chimice excelente
 protecţie împotriva acizilor, alcoolului, grăsimilor, cetonelor, solvenţilor, uleiurilor, grăsimilor, combustibililor
� rezistenţă scăzută la alunecare în mediul umed, fără rezistenţă chimică la solvenţii clorhidraţi cloruraţi



grupa mănuși simţ tactil
respirabilitate de pe partea 

palmei
antialunecare 

în condiţii uscate/uleioase

AERO® tricot DA DA parţial/NU

AERO® tricot ranforsat NU DA DA/DA

AERO® PurtSkin DA DA DA/parţial

AERO® NipoFoam DA DA DA/DA

AERO® NitroFoam DA DA DA/DA

AERO® NitroSkin DA DA DA/DA

AERO® NitroCom DA DA DA/DA

AERO® NitroFlat parţial NU DA/NU

AERO® NitroSand parţial NU DA/DA

AERO® LexGrip NU NU DA/NU

AERO® LexFoam parţial DA DA/NU

AERO® Exacomp, Exanit, 
Exalex

DA NU DA/parţial

AERO® Chemical parţial NU DA/parţial

RECOMANDĂRI DE BAZĂ PENTRU SELECTAREA MEDIULUI DE LUCRU ȘI A GRUPELOR DE 
MĂNUȘI DE PROTECŢIE AERO® 
 (pentru selectarea fi nală, vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat)



rezistenţă la temperatura 
de contact până la 100°C

rezistenţa la penetrarea 
uleiului din palmă

rezistenţă la tăiere
rezistenţă la 

unele substanţe chimice
proprietăţi antistatice

modelele selectate DA NU modelele selectate DA NU modelele selectate DA

DA parţial DA NU NU

NU NU modelele selectate DA NU modelele selectate DA

DA parţial NU NU NU

modelele selectate DA parţial modelele selectate DA NU NU

modelele selectate DA parţial modelele selectate DA NU NU

DA parţial modelele selectate DA NU NU

modelele selectate DA DA NU NU NU

DA DA modelele selectate DA modelele selectate DA NU

DA NU NU NU NU

DA parţial modelele selectate DA NU NU

NU modelele selectate DA NU parţial DA NU

modelele selectate DA DA NU DA NU



Revizie standard EN 388

Pentru mănuși de protecţie împotriva riscurilor mecanice, ediţia 2016
Standardul european pentru mănuși de protecţie, EN 388, a fost revizuit la data de 4 noiembrie 2016 și este în prezent ratifi cat de către fi ecare stat membru. Producătorii de mănuși, care 
își vând produsele în Europa au acum o perioadă de doi ani pentru a îndeplini cerinţele noului standard EN 388 2016. În pofi da acestei perioade de tranziţie rezervate, mulţi producători de 
top vor aplica imediat pe mânușile lor marcajul revizuit al standardului EN 388.

Noi modalităţi de testare și evaluare
Standardul EN 388, care corespunde standardului ANSI/ISEA 105, reprezintă standardul european utilizat pentru evaluarea riscurilor mecanice pentru protecţia mâinilor. Mănușile certifi cate 
conform standardului EN 388 sunt testate de terţi și evaluate din punct de vedere al rezistenţei la tăiere, rupere și perforare. Rezistenţa la tăiere are gradele 1-5, toţi ceilalţi factori de 
rezistenţă fi zică au gradele 1-4. Până în prezent, în cadrul standardului EN 388 pentru testarea rezistenţei la tăiere a fost utilizat doar testul „Coup Test“. Noul standard EN 388 2016 
folosește pentru măsurarea rezistenţei la tăiere și pentru a obţine un rezultat mai precis atât testul „Coup Test“, cât și „metoda de testare TDM-100”. Standardul actualizat include, de 
asemenea, un nou test de protecţie la impact.

Două modalităţi de testare a rezistenţei la tăiere
După cum am menţionat mai sus, cea mai semnifi cativă modifi care a standardului EN 388 2016 reprezintă includerea formală a testului de tăiere ISO 13997. Metoda de testare conform 
standardului ISO 13997, cunoscută și sub denumirea de "metoda de testare TDM-100", este aceeași cu metoda de testare ASTM F2992-15 folosită în cadrul standardului ANSI 105. Conform 
ambelor standarde, va fi  utilizat acum pentru testare aparatul TDM cu lamă glisantă și greutăţi. După mai mulţi ani de utilizare a diferitelor metode de testare, s-a constatat că în cazul 
lamelor utilizate în testul „Coup Test” se ajunge la teșirea rapidă atunci când se testează fi rele cu un conţinut ridicat de fi bre de sticlă și oţel. Drept urmare, stabilirea rezultatelor protecţiei 
împotriva tăieturilor a fost nesigură, astfel încât integrarea „metodei de testare TDM-100” în noul standard EN 388 2016 a primit un susţinere puternică.

Descrierea modalităţii de testare ISO 13997 (metoda de testare 
TDM-100)
Pentru a putea distinge cele două grade de protecţie la tăiere, care vor fi  generate în conformitate cu noul standard 
EN 388 2016, rezultatul protecţiei împotriva tăierii obţinut prin metoda de testare ISO 13997 va primi o literă la 
sfârșitul primelor patru cifre. Litera atribuită va depinde de rezultatul testului, care va fi  exprimat în Newton. Tabelul 
din dreapta prezintă noua scară alfa utilizată pentru calcularea rezultatelor metodei de testare ISO 13997.

Evaluare

FORŢĂ VERTICALĂ

SARCINĂ FIXĂ

MIȘCARE LINIARĂ
A LAMELOR

MIȘCARE ROTATIVĂ ȘI 
LINIARĂ A LAMELOR

MOSTRĂ DE ŢESĂTURĂ MOSTRĂ DE ŢESĂTURĂ

BANDĂ CONDUCTOARE BANDĂ CONDUCTOARE

Evaluare

Abraziune

Abraziune

Tăiere (Coup test)

Tăiere (Coup test)

Ruptură

Ruptură

Perforare

Perforare
Tăiere (testul TDM 100)
Protecţie la impact

Marcaj curent

Testul TDM-100 Coup test

Marcaj nou



Revizie standard EN 388

EVALUARE 
CONFORM EN388

INTERVAL
(NEWTON)

INTERVALUL CONVERTIT 
(GRAME)

GRAD 
ANSI/ISEA 105

INTERVAL 
(GRAME)

2 - 4,9 204 - 508 200 - 499

5 - 9,9 509 - 1.079 500 - 999

10 - 14,9 1.020 - 1.529 1.000 - 1.499

15 - 21,9 1.530 - 2.242 1.500 - 2.199

22 - 29,9 2.243 - 3.058 2.200 - 2.999

30 + 3.059 + 3.000 - 3.999

– – – 4.000 - 4.999

– – – 5.000 - 5.999

– – – 6.000 +

Transformare Newton în grame
Testarea tuturor mănușilor noastre rezistente la tăieturi cu ajutorul aparatului TDM-100 încă din anul 2008, care este (și a fost) în conformitate cu noua metodă de testare, ne-a permis 
trecerea cu ușurinţă la noul standard EN 388 2016. Tabelul din dreapta include informaţii despre modul în care noul standard EN 388 2016 respectă acum standardul ANSI/ISEA 105 pentru 
rezistenţa la tăiere la conversia de Newton în grame.

Noul standard de testare
Noua ediţie a standardului ANSI/ISEA 105 (ediţia 2016) include, de asemenea, o nouă metodă de testare pentru 
determinarea unei noi evaluări a protecţiei împotriva tăierii. Noua metodă de testare ASTM F2992-15 permite utilizarea 
doar a unui singur tip de aparat, TDM-100. În cadrul standardului ANSI anterior, a fost posibilă la vechea metodă de 
testare ASTM F1790-05 efectuarea testării fi e pe aparatul TDM-100, fi e pe CPPT. Prin asigurarea testării uniforme cu 
un singur aparat, este mai ușor să se compare parametrul „gram score“ pentru materialul respectiv.

Pentru rezistenţa la tăiere ANSI/ISEA 105 (ediţia 2016)
American National Standards Institute (ANSI) a emis o nouă versiune a standardului ANSI/ISEA 105 (ediţia 2016). Modifi cările includ noi grade de clasifi care, care reprezintă o nouă scară 
pentru determinarea gradului de protecţie împotriva tăieturilor (denumită în mod obișnuit gradul de protecţie împotriva tăierii ANSI) și o metodă revizuită pentru testarea mănușilor conform 
standardului.

APARAT TDM-100

APARAT CPPT



SIMBOL DE PROTECŢIE VECHI SIMBOL DE PROTECŢIE NOU

Noua scară pentru determinarea rezultatelor testului pentru protecţie la tăiere
Noul standard ANSI include acum nouă grade de protecţie împotriva tăieturilor, ceea ce face posibilă reducerea semnifi cativă a decalajului dintre gradele individuale și defi nirea mai bună a 
gradelor de protecţie împotriva tăierii pentru mănuși și mâneci cu cei mai ridicaţi parametrii „gram score“ (evaluare în grame).
Grafi cul de mai jos arată diferenţele dintre scala veche și cea nouă. Noua evaluare a protecţiei împotriva tăierilor conform ANSI va conţine litera „A” înainte de marcarea gradului.

Descrierea metodelor de testare ASTM F2992-15
Sub sarcină, mostra este tăiată de o lamă dreaptă, care se deplasează pe un traseu drept. Mostra este tăiată 
de cinci ori întotdeauna cu trei
sarcini diferite, pentru fi ecare tăiere este utilizată o nouă lamă, iar datele sunt utilizate pentru a determina 
sarcina necesară pentru tăierea mostrei cu o diferenţă de referinţă specifi că. Această valoare este determinată 
ca forţa de tăiere, care este apoi comparată cu gradul de protecţie împotriva tăierii.

Revizie standard EN 388

SARCINĂ (G)

LAMĂ

SUPORTUL MOSTREI

TRASEUL LAMEI
TESTUL MATERIALULUI



Observaţii



AERO®

Tricot

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE parţial/NU

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C modelele selectate DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ NU

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE modelele selectate DA



BaseKnit 1308 halffi nger

X132X CAT. II

EN 388

GRUP 1
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

TRICOT Tricotul de nailon AERO® BaseKnit asigură o dexteritate per-
fectă. Acest tricot este foarte des utilizat ca inserţie pentru 
mănuși din cauciuc și plastic pentru a crește confortul purtării. 
Datorită eliberării scăzute de fi bre și praf textil, ţesătura este 
adesea folosită în mediu curat.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8

PROPRIETĂŢI Inserţii confortabile pentru mănuși, mănuși fără degete. 
Pentru manipulare specială.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
industria electronică, lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, 
activităţi de laborator și farmaceutice, industria alimentară

SPECIFICAŢII



BaseKnit 1308 halffi nger

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 22 x 38 cm

0,044 m3

5,7 kg
NU 12 300

M/7
53 x 22 x 38 cm

0,044 m3

6,2 kg
NU 12 300

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,4 kg
NU 12 300

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.
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EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul fi n din nailon AERO® BaseKnit asigură dexteritate per-

fectă și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o bună rezistenţă 
la abraziune, dexteritate, durabilitate și rezistenţă bună în 
comparaţie cu bumbacul. Datorită eliberării scăzute de fi bre 
și praf textil, ţesătura este adesea folosită în mediu curat. 
Uneori tricotul AERO® BaseKnit este utilizat ca inserţie pentru 
mănuși din cauciuc și plastic pentru a crește confortul purtării.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei, inserţii confortabile 
pentru mănuși.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-
cultură



BaseKnit 1651

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
45x25x32cm

0,036 m3

4,4 kg
NU 12 240

M/7
45x25x32cm

0,036 m3

4,6 kg
NU 12 240

L/8
45x25x32cm

0,036 m3

4,8 kg
NU 12 240

XL/9
45x25x32cm

0,036 m3

5 kg
NU 12 240

XXL/10
45x25x32cm

0,036 m3

5,2 kg
NU 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.
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EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricot fi n din poliester AERO® BaseKnit optimal asigură dexte-

ritate superioară și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o 
rezistenţă bună la abraziune și durabilitate în comparaţie cu 
bumbacul. Tricotul este rezistent la contracţii.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
industria electronică, lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, 
activităţi de laborator și farmaceutice, industria alimentară



BaseKnit 1966 optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
50 x 22 x 35 cm

0,039 m3

5,4 kg
NU 12 300

S/6
50 x 22 x 35 cm

0,039 m3

5,6 kg
NU 12 300

M/7
50 x 22 x 35 cm

0,039 m3

5,8 kg
NU 12 300

L/8
50 x 23 x 36 cm

0,041 m3

5,9 kg
NU 12 300

XL/9
50 x 25 x 37 cm

0,046 m3

6,2 kg
NU 12 300

XL/10
50 x 25 x 37 cm

0,046 m3

6,6 kg
NU 12 300

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



SoftKnit 1329
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul din nailon AERO SoftKnit oferă o dexteritate cu ade-

vărat superioară și o rezistenţă la abraziune și o durabilitate 
mai bună decât bumbacul. Greutatea medie a ţesăturii crește 
protecţia mecanică și durabilitatea și, de asemenea, crește 
protecţia împotriva formării amprentelor (protecţia produsu-
lui). Versiunea ultra-moale, cu eliberare redusă de fi bre, face 
ca aceste mănuși să fi e ideale pentru utilizarea în zonele cu 
cerinţe ridicate de curăţenie sau la fabricarea de produse unde 
este necesară protecţia împotriva murdăriei (producţia de lu-
mini, electronică etc.). Suprafaţa netedă și moale a mănușii 
oferă o funcţionalitate bună pentru cerinţele speciale de utili-
zare, cum ar fi  inspecţia fi nală a suprafeţei produsului.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei.
Nu lasă amprente.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, industria alimentară



SoftKnit 1329

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

7,5 kg
NU 12 300

M/7
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

8 kg
NU 12 300

L/8
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

8,6 kg
NU 12 300

XL/9
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

9,5 kg
NU 12 300

XXL/10
65 x 23 x 35 cm

0,052 m3

10,5 kg
NU 12 300

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



SoftKnit 1339 optimal
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul din nailon AERO® SoftKnit oferă o dexteritate cu ade-

vărat superioară și o rezistenţă mai bună la abraziune și o 
durabilitate mai bună decât materialul din bumbac. Greutatea 
medie a ţesăturii crește protecţia mecanică și durabilitatea și, 
de asemenea, crește protecţia împotriva formării amprentelor 
(protecţia produselor).

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei.
Nu lasă amprente.

PROTECŢIE Rupere.

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-
cultură.



SoftKnit 1339 optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

5,93 kg
NU 12 240

S/6
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

6,17 kg
NU 12 240

M/7
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

7 kg
NU 12 240

L/8
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8 kg
NU 12 240

XL/9
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8 kg
NU 12 240

XXL/10
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8,5 kg
NU 12 240

3XL/11
53 x 26 x 36,5 cm

0,050 m3

8,75 kg
NO 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



SoftKnit 1331 mix fl at
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul AERO® SoftKnit mix (nailon/bumbac) oferă o dexteri-

tate cu adevărat superioară și o rezistenţă mai bună la abra-
ziune și o durabilitate mai bună decât materialul din bumbac. 
Greutatea medie a ţesăturii crește protecţia mecanică și dura-
bilitatea și, de asemenea, crește protecţia împotriva formării 
amprentelor (protecţia produselor). Versiunea ultra-moale, cu 
eliberare redusă de fi bre, face ca aceste mănuși să fi e ideale 
pentru utilizarea în zonele cu cerinţe ridicate de curăţenie sau 
la fabricarea de produse unde este necesară protecţia împotri-
va murdăriei (producţia de lumini, electronică etc.). Suprafaţa 
netedă și moale a mănușii oferă o funcţionalitate bună pen-
tru cerinţele speciale de utilizare, cum ar fi  inspecţia fi nală a 
suprafeţei produsului. Partea interioară de bumbac elimină 
bine transpiraţia.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei, inserţii confortabile 
pentru mănuși.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-
cultură



SoftKnit 1331 mix fl at

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
52x25x44 cm

0.0572 m3

8 kg
NU 12 300

L/8
52x25x44 cm

0.0572 m3

9,6 kg
NU 12 300

XL/9
52x25x44 cm

0.0572 m3

11 kg
NU 12 300

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseKnit 1337 mix

XX3XX CAT. II

EN 388

GRUP 1
ROM
2020_05

FI
Ș

Ă
 T

E
H

N
IC

Ă
 Ș

I 
IN

S
TR

U
C

ŢI
U

N
I 

D
E 

U
TI

LI
Z

A
R

E

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT AERO® BaseKnit mix este un tricot fi n mixt, care asigură dexte-

ritate perfectă și sensibilitate naturală. Datorită conţinutului 
de fi bre de poliester, inserţia oferă o protecţie mai bună la 
abraziune, dexteritate și durabilitate, precum și o rezistenţă 
bună. Datorită conţinutului de fi re toarse de bumbac, tricotul 
este mai moale, are o absorbţie mai mare și este mai con-
fortabil. Uneori tricotul AERO® BaseKnit mix este utilizat ca 
inserţie pentru mănuși din cauciuc și plastic pentru a crește 
confortul purtării.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei, inserţii confortabile 
pentru mănuși.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-
cultură



BaseKnit 1337 mix

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 24 x 38 cm

8,5 kg
0,048 m3

NU 12 300

M/7
53 x 24 x 38 cm

9 kg
0,048 m3

NU 12 300

L/8
53 x 24 x 38 cm

9,5 kg
0,048 m3

NU 12 300

XL/9
53 x 24 x 38 cm

10 kg
0,048 m3

NU 12 300

XXL/10
53 x 24 x 38 cm

10,5 kg
0,048 m3

NU 12 300

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



FlexKnit 1355
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul fi n din nailon AERO® FlexKnit (nailon/spandex) asigu-

ră dexteritate superioară și sensibilitate naturală. Tricotul este 
rezistent la contracţii.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XS/5 - S/6, M/7 - L/8, XL/9 - XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei.
Inserţii confortabile pentru mănuși.

PROTECŢIE Rupere, murdărie

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică, fi nisaje, tehnologie de ambalare



FlexKnit 1355

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5 - S/6
45 x 23 x 45 cm

0,047 m3

6 kg
NU 12 300

M/7 - L/8
45 x 23 x 45 cm

0,047 m3

6,2 kg
NU 12 300

XL/9 - 
XXL/10

45 x 23 x 45 cm
0,047 m3

6,4 kg
NU 12 300

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseKnit 1913 carbon optimal

XX21X CAT. II

EN 16350EN 388

EN61340-5-1:
ed.3:2017

GRUP 1
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

REZISTENŢĂ ELECTRICĂ INTERNĂ
Rezistivitatea la rezistenţa electrică internă (Ohm): 0,47 x 105 

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul fi n de poliester/carbon este antistatic și conductiv 

(rezistivitate R = 3.9.106 ). Tricotul oferă o bună protecţie 
împotriva descărcărilor electrostatice. Materialul tricotat moa-
le reduce transpiraţia și se poate spăla.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei cu rezistenţă la 
descărcări electrostatice. Proprietăţi antistatice.

PROTECŢIE Rupere și împotriva descărcărilor electrostatice

UTILIZARE Industria auto, electronica și telecomunicaţii, asamblare, lu-
crările fi ne, asamblarea și manipularea pieselor sensibile la 
electricitate statică, lucrări de laborator, fi nisaje electrostatice, 
lucrări fi ne, fi nisaje, lucrări în zona ESD

Mănușile îndeplinesc cerinţele standardului EN 61340-5-1 »Electrostatică«. În general, 
acest lucru înseamnă că acest produs poate fi  utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează 
cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puţin 100 V. La 
proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecţie ESD.

ESD

PARAMETRU UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE DETECTATĂ

Rp-p  7,0 x 105



BaseKnit 1913 carbon optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

5,7 kg
DA 12 240

M/7
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

5,9 kg
DA 12 240

L/8
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

6,3 kg
DA 12 240

XL/9
46 x 25 x 33 cm

0,038 m3

6,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseCut 1652 medium cut C

2X4XC CAT. II

EN 388

GRUP 1
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricot BaseCut din fi bre Hi-Tech, rezistent la tăiere.

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăierii

PROTECŢIE Tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere, logistică și depozitare



BaseCut 1652 medium cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

8,5 kg
DA 12 120

L/8
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,4 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,7 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

10 kg
DA 12 120



BaseCut 1655 superknit cut F

3X43F CAT. II

EN 388

GRUP 1
ROM
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1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT Hi-Tech super fi bră superknit fără adaos de fi bre de sticlă și 

oţel

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăierii

PROTECŢIE Tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria alimentară, industria 
constructoare de mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu 
obiecte ascuţite și risc de tăiere, logistică și depozitare

NOUTATE 06/2020



BaseCut 1655 superknit cut F

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

8,5 kg
DA 12 120

M/7
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

8,5 kg
DA 12 120

L/8
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,4 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

9,7 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

10 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 28 x 22 cm

0,04 m3

10 kg
DA 12 120



BaseCut 1740 sleeve 38 aramid cut C

XX4XC

EN 388

X1XXXX CAT. II

EN 407

GRUP 1
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2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

SPECIFICAŢII
TRICOT BaseCut din fi bră de aramidă

MĂRIMI UNI

LUNGIMEA MÂNECII 38 cm

PROPRIETĂŢI Mânecă de protecţie împotriva tăierii

PROTECŢIE Tăiere, rupere, căldură de contact până la 100 °C

UTILIZARE Industria aerospaţială, industria auto, inginerie, sticlă, produc-
ţia generală



BaseCut 1740 sleeve 38 aramid cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

UNI
31 x 28 x 54 cm

0,047 m3

9,7 kg
DA 6 60

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseCut 1741 sleeve 56h simplex cut C

4X41C CAT. II

EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

SPECIFICAŢII
TRICOT BaseCut din fi bre Hi-Tech.

MĂRIMI UNI

LUNGIMEA MÂNECII 56 cm

PROPRIETĂŢI Mânecă de protecţie împotriva tăierii

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii



BaseCut 1741 sleeve 56h simplex cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

UNI
62 x 44 x 26 cm

0,071 m3

14,8 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseCut 1742 sleeve 30 simplex cut C

2X42C CAT. II

EN 388

GRUP 1
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

SPECIFICAŢII
TRICOT BaseCut din fi bre Hi-Tech.

MĂRIMI UNI

LUNGIMEA MÂNECII 30 cm

PROPRIETĂŢI Mânecă de protecţie împotriva tăieturilor și a ruperii

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii



BaseCut 1742 sleeve 30 simplex cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

UNI
36 x 59 x 23 cm

0,049 m3

10,5 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseCut 1743 sleeve 30h simplex cut C

2X42C CAT. II

EN 388

GRUP 1
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10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

SPECIFICAŢII
TRICOT BaseCut din fi bre Hi-Tech.

MĂRIMI UNI

LUNGIMEA MÂNECII 30 cm

PROPRIETĂŢI Mânecă de protecţie împotriva tăieturilor și a ruperii

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii



BaseCut 1743 sleeve 30h simplex cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

UNI
38 x 48 x 36  cm

0,066 m3

10,4 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseCut 1744 sleeve 40h heavy cut D

4X42D CAT. II

EN 388

GRUP 1
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

SPECIFICAŢII
TRICOT BaseCut din fi bre Hi-Tech.

MĂRIMI UNI

PROPRIETĂŢI Mânecă de protecţie împotriva abraziunii, tăierii și ruperii.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, ruptură

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii



BaseCut 1744 sleeve 40h heavy cut D

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

UNI
43 x 38 x 22 cm

0,036 m3

10,3 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseCut 1746 sleeve 43 cut C premium

4X43C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 1
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT BaseCut din fi bre Hi-Tech.

MĂRIMI UNI

LUNGIMEA MÂNECII 42 cm

PROPRIETĂŢI Manșon de protecţie împotriva tăierii. Culoarea fl uorescentă 
asigură o vizibilitate ridicată a utilizatorului. Manșonul 
este perfect fl exibil datorită compoziţiei sale inovatoare de 
materiale, care conţine spandex. Banda velcro din partea de 
sus fi xează perfect mâna. 

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, temperatura de contact până la 100 
° C

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii



BaseCut 1746 sleeve 43 cut C premium

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

UNI
62 x 44 x 26 cm

0,071 m3

14,8 kg
DA 6 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseCut 1750 sleeve 30 cut F

3X43F CAT. II

EN 388

GRUP 1
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT Hi-Tech super fi bră superknit fără adaos de fi bre de sticlă și 

oţel

MĂRIMI UNI

LUNGIMEA MÂNECII 30 cm

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăierii

PROTECŢIE Tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria alimentară, industria 
constructoare de mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu 
obiecte ascuţite și risc de tăiere, logistică și depozitare

NOUTATE 06/2020



BaseCut 1750 sleeve 30 cut F

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

UNI
38 x 48 x 36 cm

0,066 m3

10,4 kg
DA 6 120



BaseCut 1923 refl ex cut C

2X43C CAT. II

EN 388

GRUP 1
ROM
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10 25 50 75

20 60 100 150
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT HPPE, nailon, fi bră de sticlă, spandex

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăierii

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



BaseCut 1923 refl ex cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6,5 kg
DA 12 120

L/8
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

7 kg
DA 12 120

XL/9
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

7,5 kg
DA 12 120

XXL/10
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

8 kg
DA 12 120

3XL/11
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

8,5 kg
DA 12 120



BaseCut 1995 simplex cut C

4X42C CAT. II

EN 388

GRUP 1
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricot BaseCut din fi bre Hi-Tech. Fibrele de nailon și lycra adă-

ugate cresc dexteritatea și confortul.

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăierii

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare



BaseCut 1995 simplex cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

6,5 kg
DA 12 120

L/8
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

7 kg
DA 12 120

XL/9
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

8 kg
DA 12 120

XXL/10
51 x 26 x 23 cm

0,030 m3

8,5 kg
DA 12 120



Observaţii



AERO®

Tricot cu aplica-
ţii punctiforme

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE parţial/NU

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C modelele selectate DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ NU

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE modelele selectate DA



BaseKnit 1511 mini dot optimal

112XX

EN 388

CAT. II

GRUP 2
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul AERO BaseKnit optimal asigură dexteritate superioară 

și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o durabilitate bună în 
comparaţie cu bumbacul. Tricotul este rezistent la contracţii.

ACOPERIRE Aplicaţii punctiforme PVC.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Aplicaţii puncti-
forme pentru o mai bună prindere și protecţie împotriva 
murdăriei.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-
cultură



BaseKnit 1511 mini dot optimal

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
45 x 25 x 30 cm

0,034 m3

5,5 kg
NU 12 240

M/7
45 x 25 x 30 cm

0,034 m3

6 kg
NU 12 240

L/8
45 x 25 x 30 cm

0,034 m3

6,3 kg
NU 12 240

XL/9
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

6,5 kg
NU 12 240

XL/10
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

7 kg
NU 12 240

3XL/11
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

7,5 kg
NU 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



BaseKnit 1511 mini dot optimal black

112XX

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul AERO BaseKnit optimal asigură dexteritate superioară 

și sensibilitate naturală. Tricotul oferă o durabilitate bună în 
comparaţie cu bumbacul. Tricotul este rezistent la contracţii.

ACOPERIRE Aplicaţii punctiforme PVC.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XL/9

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Aplicaţii puncti-
forme pentru o mai bună prindere și protecţie împotriva 
murdăriei.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-
cultură



BaseKnit 1511 mini dot optimal black

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XL/9
50 x 25 x 30 cm

0,038 m3

6,5 kg
NU 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



SoftKnit 1333 mix fl at dot

XX2XX

EN 388

CAT. II

GRUP 2
ROM
2020_05

FI
Ș

Ă
 T

E
H

N
IC

Ă
 Ș

I 
IN

S
TR

U
C

ŢI
U

N
I 

D
E 

U
TI

LI
Z

A
R

E

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Absorbţia umidităţii

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul AERO® SoftKnit oferă o dexteritate cu adevărat supe-

rioară și o rezistenţă la abraziune și o durabilitate mai bună 
decât materialul din bumbac. Greutatea medie a ţesăturii 
crește protecţia mecanică și durabilitatea și, de asemenea, 
crește protecţia împotriva formării amprentelor (protecţia pro-
dusului). Versiunea ultra-moale, cu eliberare redusă de fi bre, 
face ca aceste mănuși să fi e ideale pentru utilizarea în zonele 
cu cerinţe ridicate de curăţenie sau la fabricarea de produse 
unde este necesară protecţia împotriva murdăriei (producţia 
de lumini, electronică etc.). Suprafaţa netedă și moale a mă-
nușii oferă o funcţionalitate bună pentru cerinţele speciale de 
utilizare, cum ar fi  inspecţia fi nală a suprafeţei produsului. 
Partea interioară de bumbac elimină bine transpiraţia.

ACOPERIRE Aplicaţii punctiforme PVC.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Aplicaţii puncti-
forme pentru o mai bună prindere și protecţie împotriva 
murdăriei.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, manipulare generală, asamblare, lucrări fi ne, 
lucrări de fi nisare, tehnică de ambalare, agricultură și horti-
cultură



SoftKnit 1333 mix fl at dot

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
52 x 25 x 45 cm

0,059 mv

10,8 kg
NU 12 300

L/8
52 x 25 x 45 cm

0,059 m3

11,2 kg
NU 12 300

XL/9
52 x 25 x 45 cm

0,059 m3

12 kg
NU 12 300

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

Tricot întărit

SIMŢ TACTIL NU

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/DA

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ parţial

REZISTENŢĂ LA TĂIERE DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU
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20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecţie îm-

potriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fi bre de 
lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.

ÎNTĂRIRE Piele de vită

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XL/9

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Întărite pentru o 
mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact 
până la 100°C

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, transport



LerCut 1972 cut B

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XL/9
61 x 27 x 43 cm

0,07 m3

11,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LerCut 1970 cut D premium
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecţie îm-

potriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fi bre de 
lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.

ÎNTĂRIRE Piele de vită

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Întărite pentru o 
mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact 
până la 100°C

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, transport



LerCut 1970 cut D premium

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

L/8
70 x 26 x 42 cm

0,076 m3

7,3 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 26 x 42 cm

0,076 m3

7,8 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 26 x 42 cm

0,076 m3

8,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LerCut 1976 long cut E premium

4X44E X1XXXX CAT. II
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20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecţie îm-

potriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fi bre de 
lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.

ÎNTĂRIRE Piele de vită

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 10

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

LUNGIME MĂNUȘĂ 28 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Întărite pentru o 
mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact 
până la 100°C

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, transport



LerCut 1976 long cut E premium

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

9,7 kg
DA 12 60

M/7
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

10,2 kg
DA 12 60

L/8
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

10,8 kg
DA 12 60

XL/9
67 x 32 x 27cm

0.058 m3

11,5 kg
DA 12 60

XXL/10
67 x 32 x 30cm

0,064 m3

11,7 kg
DA 12 60

3XL/11
67 x 32 x 30cm

0,064 m3

13,2 kg
DA 12 60

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecţie îm-

potriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fi bre de 
lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.

ÎNTĂRIRE Piele de vită

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 10

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

LUNGIME MĂNUȘĂ 27 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Întărite pentru o 
mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact 
până la 100°C

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, transport



LerCut 1970 long cut F

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
67x32x27cm

0,058 m3

9,8 kg
DA 12 60

M/7
67x32x27cm

0,058 m3

10,3 kg
DA 12 60

L/8
67x32x27cm

0,058 m3

11 kg
DA 12 60

XL/9
67x32x27cm

0,058 m3

11,7 kg
DA 12 60

XXL/10
67x32x30 cm

0,064 m3

12 kg"
DA 12 60

3XL/11
"67x32x30 cm

0,064 m3

14 kg
DA 12 60

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

www.aero-gloves.com



LerCut 1960 cut F

4X43F CAT. II

EN 388 EN 407

X1XXXX
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
TRICOT Tricotul Super Hi-Tech rezistent la tăiere asigură protecţie îm-

potriva abraziunii, rupturilor și perforării, adaosul de fi bre de 
lycra și nailon crește dexteritatea și confortul.

ÎNTĂRIRE Piele de vită

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 10

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Întărite pentru o 
mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare, temperatura de contact 
până la 100°C

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, transport



LerCut 1960 cut F

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

16,5 kg
DA 12 120

M/7
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

17,5 kg
DA 12 120

L/8
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

18 kg
DA 12 120

XL/9
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

18,5 kg
DA 12 120

XXL/10
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

19,5 kg
DA 12 120

3XL/11
69 x 29cm x 38cm

0,076 m3

20 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

VinPlate

SIMŢ TACTIL

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ

REZISTENŢĂ LA TĂIERE

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE



VinPlate 1646

3131

EN 388

CAT. II

GRUP 17
ROM
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VinPlate 1646

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,4 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,9 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,5 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,8 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

PurtSkin
AERO®

PurtSkin

Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială din poliuretan care 
asigură o aderenţă excelentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate 
de primă clasă. 

Acoperire AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și oferă o 
sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru a crește rezistenţa 
la abraziune și rupere, iar structura sa respirabilă oferă confort maxim pentru 
reducerea oboselii mâinilor.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/parţial

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C NU

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ NU

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE modelele selectate DA



PurtSkin 1965 fi nger optimal VP

1X41X

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică, fi nisaje, tehnologie de ambalare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



 PurtSkin 1965 fi nger optimal VP

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

4,5 kg
NU 12 504

M/7
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

5,1 kg
NU 12 504

L/8
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

5,5 kg
NU 12 504

XL/9
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

6 kg
NU 12 504

XXL/10
52 x 26 x 33 cm

0,045 m3

6,3 kg
NU 12 504

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1980 fi nger grey

2142X

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Tricotul fi n din poliester asigură o dexteritate superioară

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică, fi nisaje, tehnologie de ambalare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1980 fi nger grey

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

5,6 kg
DA 12 240

M/7
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

5,8 kg
DA 12 240

L/8
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

6 kg
DA 12 240

XL/9
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

6,2 kg
DA 12 240

XXL/10
54 x 25 x 35 cm

0,047 m3

6,4 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1914 fi nger carbon optimal

2131X CAT. II

EN 16350EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

REZISTENŢĂ ELECTRICĂ INTERNĂ
Rezistivitatea la rezistenţa electrică internă (Ohm): 0,47 x 105 

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE

ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 
din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Poliester/fi bre de carbon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. Proprietăţi antistatice.

PROTECŢIE Descărcări electrostatice, rupere.

UTILIZARE Industria auto, electronică și telecomunicaţii, transport, 
asamblare, lucrări fi ne, asamblarea și manipularea pieselor 
sensibile la electricitate statică, lucrări de laborator, fi nisaje 
electrostatice, lucrări de fi nisare, lucrări în zona ESD

Mănușile îndeplinesc cerinţele standardului EN 61340-5-1 »Electrostatică«. În general, 
acest lucru înseamnă că acest produs poate fi  utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează 
cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puţin 100 V. La 
proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecţie ESD.

ESD

PARAMETRU UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE DETECTATĂ

Rp-p  1,0 x 106



PurtSkin  fi nger carbon optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

4,2 kg
NU 12 240

S/6
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

4,5 kg
NU 12 240

M/7
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

5,1 kg
NU 12 240

L/8
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

5,5 kg
NU 12 240

XL/9
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

6 kg
NU 12 240

XXL/10
52 x 25 x 40 cm

0,52 m3

6,3 kg
NU 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1650

4231X

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere, murdărie

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică lucrări de fi nisare, tehnică de am-
balare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1650

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,4 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,9 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,5 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,8 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1762 grey

4242X
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Baza fi nă de nailon (PA) asigură dexteritate perfectă și sen-
sibilitate naturală

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XXS/4, XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică lucrări de fi nisare, tehnică de am-
balare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1762 grey

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XXS/4
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5 kg
DA 12 240

XS/5
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,5 kg
DA 12 240

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6,3 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

6,9 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,052 m3

7,2 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,6 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1748 black
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Baza fi nă de nailon (PA) asigură dexteritate perfectă și sen-
sibilitate naturală

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică lucrări de fi nisare, tehnică de am-
balare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1748 black

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

6,5 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

6,5 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

7,2 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

7,2 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 37 cm

0,050 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1790 sensitive 

4142X

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Poliester/nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere, murdărie

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică lucrări de fi nisare, tehnică de am-
balare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1790 sensitive 

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 240

S/6
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,6 kg
DA 12 240

M/7
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,9 kg
DA 12 240

L/8
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,4 kg
DA 12 240

XL/9
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,8 kg
DA 12 240

XXL/10
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,9 kg
DA 12 240

3XL/11
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

8 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1790 sensitive black
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Poliester/nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică lucrări de fi nisare, tehnică de am-
balare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1790 sensitive black

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

PurtSkin 1790 sensitive black

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 240

M/7
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,6 kg
DA 12 240

L/8
50 x 24 x30 cm

0,036 m3

6,9 kg
DA 12 240

XL/9
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,4 kg
DA 12 240

XXL/10
54 x 25 x 34 cm

0,46 m3

7,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1680 optimal VP

4142X

EN 388

CAT. II

GRUP 4
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică, fi nisaje, tehnologie de ambalare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1680 optimal VP

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,2 kg
NU 12 504

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,7 kg
NU 12 504

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6,4 kg
NU 12 504

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

6,7 kg
NU 12 504

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

7,1 kg
NU 12 504

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,7 kg
NU 12 504

3XL/11
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,8 kg
NU 12 504

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1967 optimal black

4142X

EN 388

CAT. II

GRUP 4
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Tricotul fi n din poliester asigură o dexteritate superioară

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică lucrări de fi nisare, tehnică de am-
balare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1967 optimal black

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7,4 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7,7 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

7,9 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

8,2 kg
DA 12 240

3XL/11
53 x 26 x 39 cm

0,053 m3

8,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1696 suprathin carbon

4131X CAT. II

EN 16350EN 388

EN61340-5-1:
ed.3:2017

TOUCH 
SCREEN

GRUP 4
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Nailon / fi bre de carbon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. Proprietăţi antistatice.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică, fi nisaje, tehnologie de ambalare

REZISTENŢĂ ELECTRICĂ INTERNĂ
CANTITATE MĂSURATĂ UNITATE REZULTATUL MĂSURĂRII

Rezistentă electrică interioară Rv
– palmă (cu acoperire)
– partea textilă


1,37 . 107

4,03 . 105

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE

Mănușile îndeplinesc cerinţele standardului EN 61340-5-1 „Electrostatică”. În general, 
acest lucru înseamnă că acest produs poate fi  utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează 
cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puţin 100 V. La 
proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecţie ESD.

ESD

PARAMETRU UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE DETECTATĂ

Rp-p  1,8 x 106



PurtSkin 1696 suprathin carbon

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

5,6 kg
DA 12 240

M/7
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

5,7 kg
DA 12 240

L/8
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

6,1 kg
DA 12 240

XL/9
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

6,6 kg
DA 12 240

XXL/10
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

6,9 kg
DA 12 240

3XL/11
58 x 28 x 36 cm

0,058 m3

7,3 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1697 suprathin

3121X

EN 388

CAT. II TOUCH 
SCREEN

GRUP 4
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Nailon 

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică, fi nisaje, tehnologie de ambalare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1697 suprathin

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

4,2 kg
NU 12 240

M/7
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

4,5 kg
NU 12 240

L/8
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

4,9 kg
NU 12 240

XL/9
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

5,4 kg
NU 12 240

XXL/10
60 x 25 x 34 cm

0,051 m3

5,9 kg
NU 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1915 carbon optimal

3X21X CAT. II

EN 16350EN 388

EN61340-5-1:
ed.3:2017

GRUP 4
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2021_07

FI
Ș

Ă
 T

E
H

N
IC

Ă
 Ș

I 
IN

S
TR

U
C

ŢI
U

N
I 

D
E 

U
TI

LI
Z

A
R

E

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

REZISTENŢĂ ELECTRICĂ INTERNĂ
Rezistivitatea la rezistenţa electrică internă (Ohm): 0,47 x 105 

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Stratul suport fi n de poliester/carbon este antistatic și con-
ductiv.
Stratul suport oferă o bună protecţie împotriva descărcărilor 
electrostatice. Materialul tricotat moale reduce transpiraţia și 
se poate spăla.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. Proprietăţi antistatice.

PROTECŢIE Abraziune, descărcări electrostatice

UTILIZARE Industria auto, electronica și telecomunicaţii, transport, asam-
blare, lucrările fi ne, asamblarea și manipularea pieselor sensi-
bile la electricitate statică, lucrări de laborator, electrostatice
lucrări de fi nisare, lucrări în zona ESD.

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE

Mănușile îndeplinesc cerinţele standardului EN 61340-5-1 »Electrostatică«. În general, 
acest lucru înseamnă că acest produs poate fi  utilizat în zonele EPA atunci când se lucrează 
cu materiale sensibile la electrostatici care au o sensibilitate ESD de cel puţin 100 V. La 
proiectarea și fabricarea acestui produs sunt utilizate materiale de protecţie ESD.

ESD

PARAMETRU UNITATE DE MĂSURĂ VALOARE DETECTATĂ

Rp-p  2,3 x 106



PurtSkin 1915 carbon optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7 kg
DA 12 240

M/7
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7,3 kg
DA 12 240

L/8
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7,5 kg
DA 12 240

XL/9
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

7,7 kg
DA 12 240

XXL/10
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

8,2 kg
DA 12 240

3XL/11
60 x 26 x 42 cm

0,65 m3

8,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1670 dot green

4142X

EN 388

CAT. II

GRUP 4
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor. 
Acoperirea este în plus întărită cu aplicaţii punctiforme din PVC 
pentru o mai bună prindere și protecţie.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, manipulare 
generală, transport, asamblare, montaj și reparaţii, lucrări 
fi ne, industria electronică lucrări de fi nisare, tehnică de am-
balare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1670 dot green

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

5,7 kg
DA 12 240

M/7
53 x 26 x 36 cm

0,049 m3

6,4 kg
DA 12 240

L/8
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

6,7 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 26 x 38 cm

0,52 m3

7,1 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,7 kg
DA 12 240

3XL/11
53 x 26 x 40 cm

0,055 m3

7,8 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1674 cut B

4344B

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Tricot fi n Hi-Tech

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria construc-
toare de mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte 
ascuţite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, 
transport

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1674 cut B

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
55 x 26 x 23 cm

0,033 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
55 x 26 x 23 cm

0,033 m3

5,4 kg
DA 12 120

L/8
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

5,6 kg
DA 12 120

XL/9
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

6,2 kg
DA 12 120

XXL/10
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

6,3 kg
DA 12 120

3XL/11
57 x 29 x 26 cm

0,043 m3

6,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1683 superknit cut C
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EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Hi-Tech superknit super fi n fără adaos de fi bre de sticlă și oţel

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1683 superknit cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

12,9 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,3 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

15,6 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

17,2 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

17,5 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

18,4 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1690 superknit light cut C

4X43C

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Tricot ultra-fi n Hi-Tech superknit fără adaos de fi bre de sticlă 
și oţel

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE

NOUTATE 06/2020



PurtSkin 1690 superknit light cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,4 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,7 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,2 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,2 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1784 cut C
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Tricot fi n Hi-Tech

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1784 cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

6,4 kg
DA 12 240

M/7
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

6,7 kg
DA 12 240

L/8
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

7,4 kg
DA 12 240

XL/9
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

6,9 kg
DA 12 240

XXL/10
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

8,6 kg
DA 12 240

3XL/11
58 x 28 x 30 cm

0,049 m3

9,1 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1693 cut C optimal

4X41C

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Tricot fi n Hi-Tech Eco

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1693 cut C optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

8,5 kg
DA 12 120

M/7
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

9 kg
DA 12 120

L/8
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

9,5 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

10 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

10,5 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 27 x 27 cm

0,44 m3

11 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1673-1 superknit cut C white
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EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Hi-Tech superknit super fi n fără adaos de fi bre de sticlă și oţel

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE

IN PREGATIRE



PurtSkin 1673-1 superknit cut C white

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,4 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,7 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,2 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,2 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1673 superknit cut D
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EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Ţesătura fi nă B5 Hi-Tech rezistentă la tăiere asigură protecţie 
împotriva abraziunii și ruperii, adaosul de fi bre de lycra și nai-
lon crește dexteritatea și confortul.

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1673 superknit cut D

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,4 kg
DA 12 240

M/7
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

11,7 kg
DA 12 240

L/8
55 x 26 x 42 cm

0,06 m3

13,2 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,2 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 46 cm

0,076 m3

14,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



PurtSkin 1745 cut D
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EN 388
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® PurtSkin este o acoperire subţire specială 

din poliuretan care asigură o aderenţă excelentă în mediul 
umed și uscat, precum și dexteritate de primă clasă. Acoperire 
AERO® PurtSkin face mănușile mai durabile și fl exibile și ofe-
ră o sensibilitate excelentă. Acoperirea este concepută pentru 
a crește rezistenţa la abraziune și rupere, iar structura sa respi-
rabilă oferă confort maxim pentru reducerea oboselii mâinilor.

TRICOT Tricot fi n Hi-Tech

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva tăieturilor. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria constructoare de ma-
șini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc 
de tăiere și abraziune, logistică și depozitare

AERO® PurtSkin

AER

MURDĂRIE

TRICOT

ACOPERIRE



PurtSkin 1745 cut D

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul 
de perechi 
din pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
55 x 23,5 x 26,5 cm

0,034 m3

5,3 kg
DA 12 120

M/7
55 x 23,5 x 26,5 cm

0,034 m3

5,7 kg
DA 12 120

L/8
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

6,4 kg
DA 12 120

XL/9
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

6,9 kg
DA 12 120

XXL/10
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

7,2 kg
DA 12 120

3XL/11
57 x 29 x 26,5 cm

0,044 m3

7,7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

NipoFoam

Acoperirea AERO® NipoFoam este confecţionată din poliuretan special pe 
bază de apă și asigură o rezistenţă excelentă la alunecare în mediul uscat, 
umed și în contact cu ulei, sensibilitatea degetelor și dexteritate. Acoperirea 
respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea oboselii degetelor. 
Conţinutul de DMF și uleiuri siliconice este de 0%. În procesul de fabricaţie, în 
loc de DMF este utilizată apa ca solvent.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/DA

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ parţial

REZISTENŢĂ LA TĂIERE NU

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



NipoFoam 1682
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NipoFoam este confecţionată din poliuretan spe-

cial pe bază de apă și asigură o rezistenţă excelentă la alunecare în 
mediul uscat, umed și în contact cu ulei, sensibilitatea degetelor și 
dexteritate. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru 
reducerea oboselii degetelor. Conţinutul de DMF și uleiuri siliconice 
este de 0%. În procesul de fabricaţie, în loc de DMF este utilizată 
apa ca solvent.

TRICOT Nailon/spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Autovehicule, industria constructoare de mașini, construcţii, mani-
pulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări 
fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibile, manipulare fi nă, extracţie și 
prelucrare ţiţei, industrie alimentară, farmacie și industrie medicală, 
grădinărit

AERO® NipoFoam

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

AER

TRICOT

ACOPERIRE



NipoFoam 1682

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

6,5 kg
DA 12 120

L/8
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

6,7 kg
DA 12 120

XL/9
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

7,1 kg
DA 12 120

XXL/10
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

7,9 kg
DA 12 120

3XL/11
40 x 30 x 34 cm

0,034 m3

8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NipoFoam este confecţionată din poliuretan spe-

cial pe bază de apă și asigură o rezistenţă excelentă la alunecare în 
mediul uscat, umed și în contact cu ulei, sensibilitatea degetelor și 
dexteritate. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru 
reducerea oboselii degetelor. Conţinutul de DMF și uleiuri siliconice 
este de 0%. În procesul de fabricaţie, în loc de DMF este utilizată 
apa ca solvent.

TRICOT Nailon/spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie. În plus, aplicaţiile punctiforme de nitril 
îmbunătăţesc aderenţa și cresc durabilitatea.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Autovehicule, industria constructoare de mașini, construcţii, mani-
pulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări 
fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibile, manipulare fi nă, extracţie și 
prelucrare ţiţei, industrie alimentară, farmacie și industrie medicală, 
grădinărit

AERO® NipoFoam

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

AER

TRICOT

ACOPERIRE



NipoFoam 1934 dot

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

4 kg
DA 12 120

M/7
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

4,5 kg
DA 12 120

L/8
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

5,3 kg
DA 12 120

XL/9
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

6,7 kg
DA 12 120

3XL/11
66 x 28 x 25 cm

0,046 m3

7,4 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NipoFoam 1943 refl ex dot orange
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NipoFoam este confecţionată din poliuretan spe-

cial pe bază de apă și asigură o rezistenţă excelentă la alunecare în 
mediul uscat, umed și în contact cu ulei, sensibilitatea degetelor și 
dexteritate. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru 
reducerea oboselii degetelor. Conţinutul de DMF și uleiuri siliconice 
este de 0%. În procesul de fabricaţie, în loc de DMF este utilizată apa 
ca solvent. Aplicaţi punctiforme din nitril.

TRICOT Nailon/spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie. În plus, aplicaţiile punctiforme de nitril 
îmbunătăţesc aderenţa și cresc durabilitatea.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Autovehicule, industria constructoare de mașini, construcţii, mani-
pulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, lucrări 
fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibile, manipulare fi nă, extracţie și 
prelucrare ţiţei, industrie alimentară, farmacie și industrie medicală, 
grădinărit

AERO® NipoFoam

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

AER

TRICOT

ACOPERIRE



NipoFoam 1943 refl ex dot orange

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
53 x 27 x 45 cm

0,064 m3

9,4 kg
DA 12 240

M/7
53 x 27 x 45 cm

0,064 m3

9,7 kg
DA 12 240

L/8
53 x 27 x 45 cm

0,064 m3

10,2 kg
DA 12 240

XL/9
55 x 27 x 45 cm

0,067 m3

10,8 kg
DA 12 240

XXL/10
55 x 27 x 45 cm

0,067 m3

11,3 kg
DA 12 240

3XL/11
55 x 27 x 45 cm

0,067 m3

11,8 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

NitroFoam

Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant special care asigură 
o aderenţă excelentă în medii umede și uscate și oferă o durată de viaţă lungă. 
La unele modele, rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din spumă AERO® 
NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini în manipularea obiectelor dure, 
dar și izolează mâinile de efectele obiectelor fi erbinţi și reci. Acoperire extrem 
de respirabilă asigură confort și reduce oboseala mâinilor.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/DA

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C modelele selectate DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ parţial

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



NitroFoam 1665

2121X X1XXXX CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1665

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

5,8 kg
DA 12 120

M/7
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

6,2 kg
DA 12 120

L/8
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

6,55 kg
DA 12 120

XL/9
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

7,25 kg
DA 12 120

XXL/10
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

7,55 kg
DA 12 120

3XL/11
40 x 31 x 35 cm

0,043 m3

5,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1757 optimal
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1757 optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

9 kg
NU 12 240

S/6
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

9,1 kg
NU 12 240

M/7
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

9,2 kg
NU 12 240

L/8
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

10,1 kg
NU 12 240

XL/9
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

10,5 kg
NU 12 240

XXL/10
50 x 25 x 46cm

0,058 m3

11,5 kg
NU 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1695 suprathin

4X21X

EN 388

CAT. II
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1695 suprathin

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
50 x 27 x 30 cm

0,04 m3

6,9 kg
DA 12 240

M/7
50 x 27 x 30 cm

0,04 m3

7,2 kg
DA 12 240

L/8
50 x 27 x 30 cm

0,04 m3

7,5 kg
DA 12 240

XL/9
53 x 27 x 30 cm

0,043 m3

7,8 kg
DA 12 240

XXL/10
53 x 27 x 30 cm

0,043 m3

8,2 kg
DA 12 240

3XL/11
53 x 27 x 30 cm

0,043 m3

8,5 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1694 natural

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Fibre de bambus, spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1694 natural

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 120

XL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1919 dot green

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. În plus, aplicaţiile punctifor-
me de nitril îmbunătăţesc aderenţa și cresc durabilitatea.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1919 dot green

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,6 kg
DA 12 120

S/6
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 120

3XL/11
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1921 dot optimal

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. În plus, aplicaţiile punctifor-
me de nitril îmbunătăţesc aderenţa și cresc durabilitatea.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1921 dot optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

4,8 kg
DA 12 120

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 120

3XL/11
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1984 halfback dot

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 6
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. În plus, aplicaţiile punctifor-
me de nitril îmbunătăţesc aderenţa și cresc durabilitatea.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1984 halfback dot

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

5,3 kg
DA 12 120

M/7
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

5,8 kg
DA 12 120

L/8
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6,3 kg
DA 12 120

XL/9
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6,8 kg
DA 12 120

XXL/10
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,3 kg
DA 12 120

3XL/11
57 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



 NitroFoam 1922 fullback dot

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 6
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

LUNGIME MĂNUȘĂ 27 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. În plus, aplicaţiile punctifor-
me de nitril îmbunătăţesc aderenţa și cresc durabilitatea.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii.

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1922 fullback dot

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5 kg
DA 12 100

L/8
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

5,5 kg
DA 12 100

XL/9
58 x 28 x 22 cm

0,036 m
3

6 kg
DA 12 100

XXL/10
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

6,5 kg
DA 12 100

3XL/11
58 x 28 x 22 cm

0,036 m3

7 kg
DA 12 100

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1668 thermo

4132X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 6
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere, căldură de contact.

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1668 thermo

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
60 x 34 x 42 cm

0,086 m3

12,3 kg
DA 12 120

M/7
60 x 34 x 42 cm

0,086 m3

12,8 kg
DA 12 120

L/8
60 x 34 x 42 cm

0,086 m3

13,3 kg
DA 12 120

XL/9
63 x 34 x 46 cm

0,09 m3

13,7 kg
DA 12 120

XXL/10
63 x 34 x 46 cm

0,09 m3

14,2 kg
DA 12 120

3XL/11
63 x 34 x 46 cm

0,09 m3

14,7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



 NitroFoam 1928 thermo dot

3121X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 6
ROM
2020_05

FI
Ș

Ă
 T

E
H

N
IC

Ă
 Ș

I 
IN

S
TR

U
C

ŢI
U

N
I 

D
E 

U
TI

LI
Z

A
R

E

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT PES/Acryl

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Acril mediu 10 / poliester fi n 13.

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. În plus, aplicaţiile punctifor-
me de nitril îmbunătăţesc aderenţa și cresc durabilitatea.

PROTECŢIE Abraziune, căldură de contact

UTILIZARE Lucrări în contact cu căldura, lucrări în zonele reci.

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1928 thermo dot

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

10,2 kg
DA 12 120

L/8
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

11,3 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

12,5 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

13 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 28 x 44 cm

0,074 m3

14 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1987 cut C

4X44C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 6
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Tricot fi n Hi-Tech

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1987 cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6,6 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,2 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,8 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

8,4 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFoam 1667 aramid cut E

4X43E X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperire AERO® NitroFoam este un strat de nitril spumant 

special care asigură o aderenţă excelentă în medii umede și 
uscate și oferă o durată de viaţă lungă. La unele modele, 
rezistenţa și durabilitatea pot fi  îmbunătăţite prin adăugarea 
de aplicaţii punctiforme antialunecare din nitril. Structura din 
spumă AERO® NitroFoam elimină acţiunea presiunii pe mâini 
în manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile de 
efectele obiectelor fi erbinţi și reci.
Acoperire extrem de respirabilă asigură confort și reduce obo-
seala mâinilor.

TRICOT Aramidă, fi bră de sticlă

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare, căldură de contact.

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări de reparaţii

AERO® NitroFoam



NitroFoam 1667 aramid cut E

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6 kg
DA 12 120

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

6,6 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,2 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

7,8 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

8,4 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

CAT. II



Observaţii



AERO®

NitroSkin

Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu micro-spumă de ultimă 
generaţie, care asigură o antialunecare în mediul uscat, umed și o durabilitate 
bună la contact cu uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire 
care servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asigurând o excelentă 
antialunecare. Pe interiorul acoperirii se afl ă un strat de micro spumă, care 
reduce efectele forţei și a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu 
obiecte calde sau reci. Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă 
excepţională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru reducerea 
oboselii degetelor.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/DA

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C modelele selectate DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ parţial

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



NitroSkin 1904

4123X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu mi-

cro-spumă de ultimă generaţie, care asigură o antialunecare 
în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu 
uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire 
care servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asi-
gurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se 
afl ă un strat de micro spumă, care reduce efectele forţei și 
a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde 
sau reci. Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă 
excepţională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior 
pentru reducerea oboselii degetelor.

TRICOT Nailon/spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, perforare

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, montaj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibi-
le, manipulare fi nă, extracţie și prelucrare ţiţei

TRICOT

AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroSkin (suprafaţă)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1904

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12 kg
DA 12 240

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

13,5 kg
DA 12 240

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

16,9 kg
DA 12 240

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSkin 1905 light
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EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu mi-

cro-spumă de ultimă generaţie, care asigură o antialunecare 
în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu 
uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire 
care servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asi-
gurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se 
afl ă un strat de micro spumă, care reduce efectele forţei și 
a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde 
sau reci. Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă 
excepţională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior 
pentru reducerea oboselii degetelor.

TRICOT Spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, montaj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibi-
le, manipulare fi nă, extracţie și prelucrare ţiţei

TRICOT

AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroSkin (suprafaţă)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1905 light

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12 kg
DA 12 240

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

13,5 kg
DA 12 240

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

16,9 kg
DA 12 240

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,052 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



4121X X1XXXX CAT. II

NitroSkin 1910 touch

EN 388 EN 407

TOUCH 
SCREEN

GRUP 7
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu mi-

cro-spumă de ultimă generaţie, care asigură o antialunecare 
în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu 
uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire 
care servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asi-
gurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se 
afl ă un strat de micro spumă, care reduce efectele forţei și 
a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde 
sau reci. Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă 
excepţională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior 
pentru reducerea oboselii degetelor.

TRICOT Spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6-M/7, L/8 - XL/9, XXL/10 - 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, montaj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibi-
le, manipulare fi nă, extracţie și prelucrare ţiţei

TRICOT

AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroSkin (suprafaţă)AERO® NitroSkin

NOUTATE 06/2020



NitroSkin 1910 touch

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
–

M/7

65 x 30 x 27 cm
0,052 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8 
– 

XL/9

65 x 30 x 27 cm
0,052 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10 
– 

3XL/11

65 x 30 x 27 cm
0,052 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSkin 1920 optimal

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu mi-

cro-spumă de ultimă generaţie, care asigură o antialunecare 
în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu 
uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire 
care servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asi-
gurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se 
afl ă un strat de micro spumă, care reduce efectele forţei și 
a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde 
sau reci. Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă 
excepţională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior 
pentru reducerea oboselii degetelor.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, montaj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibi-
le, manipulare fi nă, extracţie și prelucrare ţiţei

TRICOT

AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroSkin (suprafaţă)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1920 optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

8,2 kg
DA 12 240

M/7
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

9,9 kg
DA 12 240

L/8
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

10,6 kg
DA 12 240

XL/9
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

12,3 kg
DA 12 240

XXL/10
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

13 kg
DA 12 240

3XL/11
52 x 50 x 28 cm

0,073 m3

14,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSkin 1925 rib optimal

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 7
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu mi-

cro-spumă de ultimă generaţie, care asigură o antialunecare 
în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu 
uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire 
care servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asi-
gurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se 
afl ă un strat de micro spumă, care reduce efectele forţei și 
a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde 
sau reci. Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă 
excepţională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior 
pentru reducerea oboselii degetelor.

TRICOT Poliester raiat

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, montaj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibi-
le, manipulare fi nă, extracţie și prelucrare ţiţei.

TRICOT

AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroSkin (suprafaţă)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1925 rib optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

13,2 kg
DA 12 240

M/7
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

13,7 kg
DA 12 240

L/8
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

14,2 kg
DA 12 240

XL/9
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

15 kg
DA 12 240

XXL/10
56 x 54 x 28 cm

0,085 m3

15,3 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSkin 1955 reinforced cut B 

3X21B X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 7
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu mi-

cro-spumă de ultimă generaţie, care asigură o antialunecare 
în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu ule-
iul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire care 
servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asigurând 
o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se afl ă un 
strat de micro spumă, care reduce efectele forţei și a uleiului, 
dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde sau reci. 
Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă excepţi-
onală. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior pentru 
reducerea oboselii degetelor. Întăritură la degetul mare.

TRICOT Tricot ultra-fi n Hi-Tech

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, montaj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibi-
le, manipulare fi nă, extracţie și prelucrare ţiţei

TRICOT

AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroSkin (suprafaţă)AERO® NitroSkin

NOUTATE 06/2020

ÎNTĂRIT



NitroSkin 1955 reinforced cut B 

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12 kg
DA 12 120

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12,5 kg
DA 12 120

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

13,5 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

15,9 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

16,9 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

17,9 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSkin 1906 cut C

3X44C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 7
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSkin este o acoperire de nitril cu mi-

cro-spumă de ultimă generaţie, care asigură o antialunecare 
în mediul uscat, umed și o durabilitate bună la contact cu 
uleiul. AERO® NitroSkin este o acoperire deosebit de subţire 
care servește la creșterea frecării mănușii și a obiectelor, asi-
gurând o excelentă antialunecare. Pe interiorul acoperirii se 
afl ă un strat de micro spumă, care reduce efectele forţei și 
a uleiului, dar și izolează mâinile în contact cu obiecte calde 
sau reci. Acoperirea super subţire asigură o sensibilitate tactilă 
excepţională. Acoperirea respirabilă oferă un confort superior 
pentru reducerea oboselii degetelor.

TRICOT Tricot super-fi n Hi-Tech

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere, perforare

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, montaj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, piese sensibi-
le, manipulare fi nă, extracţie și prelucrare ţiţei

TRICOT

AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroSkin (suprafaţă)AERO® NitroSkin



NitroSkin 1906 cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12 kg
DA 12 240

M/7
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

12,5 kg
DA 12 240

L/8
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

13,5 kg
DA 12 240

XL/9
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

15,5 kg
DA 12 240

XXL/10
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

16,9 kg
DA 12 240

3XL/11
65 x 30 x 27 cm

0,053 m3

17,9 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

NitroCom

Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril cu fi nisaj care 
asigură o aderenţă excelentă în mediul umed și uscat, precum și o durabilitate 
lungă. Acoperirea AERO® NitroCom este concepută pentru a crește aderenţa 
între mănușă și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de pieptene care elimină 
nu numai impacturile mecanice și infl uenţa uleiurilor, dar și izolează împotriva 
obiectelor fi erbinţi și reci. Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru 
reducerea oboselii mâinilor.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/DA

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ parţial

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



NitroCom 1930

4131X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 8
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril 

cu fi nisaj care asigură o aderenţă excelentă în mediul umed 
și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® Ni-
troCom este concepută pentru a crește aderenţa între mănușă 
și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de piepte-
ne care elimină nu numai impacturile mecanice și infl uenţa 
uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fi erbinţi și reci. 
Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea 
oboselii mâinilor.

TRICOT Nailon/spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, extracţia și prelucrarea 
ţiţeiului

AER
ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroCom acoperire (suprafaţă)AERO® NitroCom



NitroCom 1930

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
59x24x25 cm
0.0354 m3

5,2 kg
DA 12 120

M/7
59x25x25 cm
0.036875 m3

5,5 kg
DA 12 120

L/8
59x26x25 cm
0.03835 m3

6 kg
DA 12 120

XL/9
59x27x25 cm
0.039825 m3

6,4 kg
DA 12 120

XXL/10
59x28x25 cm

0.0413 m3

6,8 kg
DA 12 120

3XL/11
59x29x25 cm
0.042775 m3

7,2 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroCom 1938 refl ex

3141X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 8
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril 

cu fi nisaj care asigură o aderenţă excelentă în mediul umed 
și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® Ni-
troCom este concepută pentru a crește aderenţa între mănușă 
și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de piepte-
ne care elimină nu numai impacturile mecanice și infl uenţa 
uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fi erbinţi și reci. 
Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea 
oboselii mâinilor.

TRICOT Nailon/spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, extracţia și prelucrarea 
ţiţeiului

AER
ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroCom acoperire (suprafaţă)AERO® NitroCom



NitroCom 1938 refl ex

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3
4,1 kg

DA 12 120

M/7
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

4,4 kg
DA 12 120

L/8
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

4,85 kg
DA 12 120

XL/9
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

5,18 kg
DA 12 120

XXL/10
56 x 26 x 22 cm

0.032 m3

5,6 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroCom 1931 premium

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 8
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril 

cu fi nisaj care asigură o aderenţă excelentă în mediul umed 
și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® Ni-
troCom este concepută pentru a crește aderenţa între mănușă 
și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de piepte-
ne care elimină nu numai impacturile mecanice și infl uenţa 
uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fi erbinţi și reci. 
Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea 
oboselii mâinilor.

TRICOT Nailon/spandex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, extracţia și prelucrarea 
ţiţeiului

AER
ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroCom acoperire (suprafaţă)AERO® NitroCom



NitroCom 1931 premium

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XS/5
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,5 kg
DA 12 240

S/6
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,6 kg
DA 12 240

M/7
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,65 kg
DA 12 240

L/8
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

5,7 kg
DA 12 240

XL/9
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

6 kg
DA 12 240

XXL/10
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

6,3 kg
DA 12 240

3XL/11
52 x 28 x 24 cm

0.0349 m3

6,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroCom 1684 optimal

4132X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 8
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril 

cu fi nisaj care asigură o aderenţă excelentă în mediul umed 
și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® Ni-
troCom este concepută pentru a crește aderenţa între mănușă 
și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de piepte-
ne care elimină nu numai impacturile mecanice și infl uenţa 
uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fi erbinţi și reci. 
Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea 
oboselii mâinilor.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune și rupere

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, extracţia și prelucrarea 
ţiţeiului

AER
ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroCom acoperire (suprafaţă)AERO® NitroCom



NitroCom 1684 optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
56x25x24 cm
0,0336 m3

4,5 kg
DA 12 120

M/7
56x25x24 cm
0,0336 m3

4,8 kg
DA 12 120

L/8
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,1 kg
DA 12 120

XL/9
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,3 kg
DA 12 120

XXL/10
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,8 kg
DA 12 120

3XL/11
56x25x24 cm
0,0336 m3

6,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroCom 1945 bamboo

3121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 8
ROM
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril 

cu fi nisaj care asigură o aderenţă excelentă în mediul umed 
și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® Ni-
troCom este concepută pentru a crește aderenţa între mănușă 
și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de piepte-
ne care elimină nu numai impacturile mecanice și infl uenţa 
uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fi erbinţi și reci. 
Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea 
oboselii mâinilor.

TRICOT Nailon/bambus

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Super fi neţe 15

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, extracţia și prelucrarea 
ţiţeiului.

AER
ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroCom acoperire (suprafaţă)AERO® NitroCom



NitroCom 1945 bamboo

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

5,25 kg
DA 12 120

M/7
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

5,75 kg
DA 12 120

L/8
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

6,3 kg
DA 12 120

XL/9
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

7 kg
DA 12 120

XXL/10
30 x 30 x 38 cm

0,0342 m3

7,2 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroCom 1985 superknit cut C

4X42C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril 

cu fi nisaj care asigură o aderenţă excelentă în mediul umed 
și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® Ni-
troCom este concepută pentru a crește aderenţa între mănușă 
și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de piepte-
ne care elimină nu numai impacturile mecanice și infl uenţa 
uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fi erbinţi și reci. 
Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea 
oboselii mâinilor.

TRICOT Hi-Tech super fi bră superknit fără adaos de fi bre de sticlă și 
oţel

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, rupere, ulei și căldura de contact.

UTILIZARE Industria auto, industria constructoare de mașini, construcţii, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, mon-
taj, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, extracţia și prelucrarea 
ţiţeiului AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

ACOPERIRE

AERO® NitroCom acoperire (suprafaţă)AERO® NitroCom

ARMAT



NitroCom 1985 superknit cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
59x24x25 cm
0.0354 m3

5,2 kg
DA 12 240

M/7
59x25x25 cm
0.036875 m3

5,5 kg
DA 12 240

L/8
59x26x25 cm
0.03835 m3

6 kg
DA 12 240

XL/9
59x27x25 cm
0.039825 m3

6,4 kg
DA 12 240

XXL/10
59x28x25 cm

0.0413 m3

6,8 kg
DA 12 240

3XL/11
59x29x25 cm
0.042775 m3

7,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroCom 1929 cut D optimal
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroCom este o acoperire specială de nitril 

cu fi nisaj care asigură o aderenţă excelentă în mediul umed 
și uscat, precum și o durabilitate lungă. Acoperirea AERO® Ni-
troCom este concepută pentru a crește aderenţa între mănușă 
și obiectele prinse și asigură o putere excelentă la prindere. 
Acoperirea interioară constă dintr-o micro-structură de piepte-
ne care elimină nu numai impacturile mecanice și infl uenţa 
uleiurilor, dar și izolează împotriva obiectelor fi erbinţi și reci. 
Respirabilitatea sa oferă confort maxim pentru reducerea 
oboselii mâinilor.

TRICOT Hi-Tech fi n

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria construc-
toare de mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte 
ascuţite și risc de tăiere și abraziune, logistică și depozitare, 
transport, lucrări de reparaţii, industria uleiurilor și petrolieră, 
lucrări în prezenţa uleiurilor AER

ULEI (rezistenţă parţială la penetrare)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroCom acoperire (suprafaţă)AERO® NitroCom



NitroCom 1929 cut D optimal

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

17,2 kg
DA 12 240

M/7
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

18,5 kg
DA 12 240

L/8
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

21 kg
DA 12 240

XL/9
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

22,8 kg
DA 12 240

XXL/10
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

23,7 kg
DA 12 240

3XL/11
57 x 29 x 55 cm

0,90915 m3

26 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

NitroFlat

Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril care asigură o 
rezistenţă excelentă la alunecare în mediul uscat, durabilitate bună și protecţie 
puternică împotriva abraziunii. Nitrilul are, în general, o rezistenţă foarte bună 
la uleiuri, lubrifi anţi și hidrocarburi, precum și solvenţi aromatici sau cloruraţi. 
Nu conţine proteine și are un conţinut foarte scăzut de catalizatori și, prin 
urmare, este foarte bine tolerat de utilizator, în special în timpul purtării pe 
termen lung. Acoperirea AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil 
complet pentru uleiuri, lichide și aer).

SIMŢ TACTIL parţial

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI NU

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/NU

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C modelele selectate DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ DA

REZISTENŢĂ LA TĂIERE NU

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



NitroFlat 1751

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril 

care asigură o rezistenţă excelentă la alunecare în mediul us-
cat, durabilitate bună și protecţie puternică împotriva abraziu-
nii. Nitrilul are, în general, o rezistenţă foarte bună la uleiuri, 
lubrifi anţi și hidrocarburi, precum și solvenţi aromatici sau 
cloruraţi. Nu conţine proteine și are un conţinut foarte scăzut 
de catalizatori și, prin urmare, este foarte bine tolerat de utili-
zator, în special în timpul purtării pe termen lung. Acoperirea 
AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil complet 
pentru uleiuri, lichide și aer).

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, 
manipulare normală, asamblare, lucrări fi ne, lucrări de repa-
raţii, piese sensibile, manipulare fi nă, industrie de uleiuri și 
ţiţei, lucrări în condiţii de prezenţă a uleiului

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroFlat (suprafaţă)AERO® NitroFlat



NitroFlat 1751

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

9,3 kg
DA 12 240

M/7
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

9,7 kg
DA 12 240

L/8
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

10,1 kg
DA 12 240

XL/9
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

10,8 kg
DA 12 240

XXL/10
50 x 26 x 44 cm

0,057 m3

11,2 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFlat 1653 optimal

3X11X X1XXXX CAT. II
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TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril 

care asigură o rezistenţă excelentă la alunecare în mediul us-
cat, durabilitate bună și protecţie puternică împotriva abraziu-
nii. Nitrilul are, în general, o rezistenţă foarte bună la uleiuri, 
lubrifi anţi și hidrocarburi, precum și solvenţi aromatici sau 
cloruraţi. Nu conţine proteine și are un conţinut foarte scăzut 
de catalizatori și, prin urmare, este foarte bine tolerat de utili-
zator, în special în timpul purtării pe termen lung. Acoperirea 
AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil complet 
pentru uleiuri, lichide și aer).

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, 
manipulare normală, asamblare, lucrări fi ne, lucrări de repa-
raţii, piese sensibile, manipulare fi nă, industrie de uleiuri și 
ţiţei, lucrări în condiţii de prezenţă a uleiului

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroFlat (suprafaţă)AERO® NitroFlat



NitroFlat 1653 optimalNitroFlat 1653 optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

10 kg
DA 12 240

M/7
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

10,2 kg
DA 12 240

L/8
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

10,7 kg
DA 12 240

XL/9
52 x 26 x 38 cm

0,051 m3

11,8 kg
DA 12 240

XXL/10
52 x 26 x 40 cm

0,054 m3

12,5 kg
DA 12 240

3XL/11
52 x 26 x 40 cm

0,054 m3

12,7 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroFlat 1988 halfback optimal
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TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroFlat este o acoperire netedă de nitril 

care asigură o rezistenţă excelentă la alunecare în mediul us-
cat, durabilitate bună și protecţie puternică împotriva abraziu-
nii. Nitrilul are, în general, o rezistenţă foarte bună la uleiuri, 
lubrifi anţi și hidrocarburi, precum și solvenţi aromatici sau 
cloruraţi. Nu conţine proteine și are un conţinut foarte scăzut 
de catalizatori și, prin urmare, este foarte bine tolerat de utili-
zator, în special în timpul purtării pe termen lung. Acoperirea 
AERO® NitroFlat este impermeabil (strat impermeabil complet 
pentru uleiuri, lichide și aer).

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, 
manipulare normală, asamblare, lucrări fi ne, lucrări de repa-
raţii, piese sensibile, manipulare fi nă, industrie de uleiuri și 
ţiţei, lucrări în condiţii de prezenţă a uleiului

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

TRICOT

ACOPERIRE

AERO® NitroFlat (suprafaţă)AERO® NitroFlat



NitroFlat 1988 halfback optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

L/8
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

12,5 kg
DA 12 240

XL/9
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

13 kg
DA 12 240

XXL/10
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

13,5 kg
DA 12 240

3XL/11
56 x 28 x 44cm

0,069 m3

14 kg
DA 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

NitroSand

Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu fi nisaj, care 
asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate 
bună și protecţie puternică. Primul strat neted de nitril este impermeabil 
(barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea 
strat de suprafaţă este proiectat pentru a crește frecarea între mănușă și 
obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. 
Acoperirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, 
dar și izolează mâinile de obiecte fi erbinţi sau reci.

SIMŢ TACTIL parţial

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI NU

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/DA

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ DA

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE modelele selectate DA

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



NitroSand 1584 refl ex optimal

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 10
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TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din ni-

tril cu fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, 
umede sau uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. 
Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală 
împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea 
strat de suprafaţă este proiectat pentru a crește frecarea între 
mănușă și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prin-
dere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă elimină presiunea 
pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâi-
nile de obiecte fi erbinţi sau reci.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

13

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, 
manipulare normală, asamblare, lucrări fi ne, lucrări de repa-
raţii, piese sensibile, manipulare fi nă, industrie de uleiuri și 
ţiţei, lucrări în condiţii de prezenţă a uleiului

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)



NitroSand 1584 refl ex optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
52 x 27 x 30 cm

0,042 m3

5,8 kg
DA 12 120

L/8
52 x 27 x 30 cm

0,042 m3

6,1 kg
DA 12 120

XL/9
52 x 28 x 30 cm

0,044 m3

6,6 kg
DA 12 120

XXL/10
52 x 28 x 30 cm

0,044 m3

7 kg
DA 12 120

3XL/11
52 x 28 x 30 cm

0,044 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



 NitroSand 1779 light

4111X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 10
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TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din ni-

tril cu fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, 
umede sau uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. 
Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală 
împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea 
strat de suprafaţă este proiectat pentru a crește frecarea între 
mănușă și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prin-
dere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă elimină presiunea 
pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâi-
nile de obiecte fi erbinţi sau reci.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, 
manipulare normală, asamblare, lucrări fi ne, lucrări de repa-
raţii, piese sensibile, manipulare fi nă, industrie de uleiuri și 
ţiţei, lucrări în condiţii de prezenţă a uleiului

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)



NitroSand 1779 light

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

 4,5 kg
DA 12 120

M/7
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

5 kg
DA 12 120

L/8
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

6 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

6,5 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 27 x 20 cm

0.0324 m3

7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



 NitroSand 1780 halfback optimal

4121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 10
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TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din ni-

tril cu fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, 
umede sau uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. 
Primul strat neted de nitril este impermeabil (barieră totală 
împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea 
strat de suprafaţă este proiectat pentru a crește frecarea între 
mănușă și obiectul care trebuie ridicat pentru a asigura o prin-
dere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă elimină presiunea 
pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâi-
nile de obiecte fi erbinţi sau reci.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, 
manipulare normală, asamblare, lucrări fi ne, lucrări de repa-
raţii, piese sensibile, manipulare fi nă, industrie de uleiuri și 
ţiţei, lucrări în condiţii de prezenţă a uleiului

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)



NitroSand 1780 halfback optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
52x26x30 cm

0,041 m3

5,4 kg
DA 12 120

L/8
52x26x30 cm

0,041 m3

6  kg
DA 12 120

XL/9
52x28x30 cm

0,044 m3

6,5 kg
DA 12 120

XXL/10
52x28x30 cm

0,044 m3

7,2  kg
DA 12 120

3XL/11
52x28x30 cm

0,044 m3

7,2 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSand 1795 fullback long

AKL

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III4121X

EN 388

GRUP 10
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

PROTECŢIE CHIMICĂ
ČSN EN ISO 374-1
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase  
Partea 1: Terminologie și cerinţe de confecţionare pentru riscuri datorate substanţelor chimice

ČSN EN ISO 374-5
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase  
Partea 5: Terminologie și cerinţe de confecţionare pentru riscuri datorate microorganismelor

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted de 
nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, 
lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat pentru 
a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat pentru a 
asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă elimină presi-
unea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

LUNGIME MĂNUȘĂ 30 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, 
industria constructoare de mașini, construcţii, arhitectură, logistică 
și depozitare, transport, reparaţii, industria uleiurilor și petrolieră, 
lucrări în prezenţa uleiurilor și a substanţelor chimice

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



NitroSand 1795 fullback long

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,40 kg
DA 12 120

L/8
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,60 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,80 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

14,30 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.



1788 NitroSand fullback light

JKL

EN ISO 374-1:
2016+A1:2018

EN ISO 374-5:
2016
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EN 388

GRUP 10
ROM
2020_05

FI
Ș

Ă
 T

E
H

N
IC

Ă
 Ș

I 
IN

S
TR

U
C

ŢI
U

N
I 

D
E 

U
TI

LI
Z

A
R

E

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

PROTECŢIE CHIMICĂ
ČSN EN ISO 374-1
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase  
Partea 1: Terminologie și cerinţe de confecţionare pentru riscuri datorate substanţelor chimice

ČSN EN ISO 374-5
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase  
Partea 5: Terminologie și cerinţe de confecţionare pentru riscuri datorate microorganismelor

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted de 
nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii uleiului, 
lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat pentru 
a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat pentru a 
asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă elimină presi-
unea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

LUNGIME MĂNUȘĂ 30 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, 
industria constructoare de mașini, construcţii, arhitectură, logistică 
și depozitare, transport, reparaţii, industria uleiurilor și petrolieră, 
lucrări în prezenţa uleiurilor și a substanţelor chimice

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



1788 NitroSand fullback light

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,40 kg
DA 12 120

L/8
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,60 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,80 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

14,30 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.



 NitroSand 1787 mechanic

3241XP X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril 

cu fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede 
sau uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat 
neted de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrun-
derii uleiului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este 
proiectat pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care tre-
buie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acope-
rirea dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor 
dure, dar și izolează mâinile de obiecte fi erbinţi sau reci.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI L/8, XL/9, XXL/10

LUNGIME MĂNUȘĂ 24 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie. Stratul special de plastic 
aplicat pe dos prin pulverizare directă, mărește protecţia 
dosului mâinii împotriva impactului.

PROTECŢIE Abraziune, rupere, impact, căldură de contact.

UTILIZARE Industria automobilelor, industria constructoare de mașini, 
manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, montaj, 
lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, extracţia și prelucrarea ţiţeiului

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



NitroSand 1787 mechanic

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

L/8
65x27x28cm

0,05 m3

8,5 kg
DA 12 60

XL/9
65x27x28cm

0,05 m3

9,5 kg
DA 12 60

XXL/10
65x27x28cm

0,05 m3

10,5 kg
DA 12 60

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSand 1912 cut C

4X43C X1XXXX CAT. II
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted 
de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii ule-
iului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat 
pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat 
pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă 
elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și 
izolează mâinile.

TRICOT Hi-Tech fi n

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de 
mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc de 
tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de re-
paraţii, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezenţa uleiurilor

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



NitroSand 1912 cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
 60 x 24 x 61 cm

0,08784 m3

16 kg
DA 12 120

M/7
 60 x 25 x 61 cm

0,0915 m3

17 kg
DA 12 120

L/8
60 x 26 x 61 cm

0,09516 m3

18,3 kg
DA 12 120

XL/9
60 x 27 x 65 cm

0,1053 m3

20,20 kg
DA 12 120

XXL/10
60 x 28 x 65 cm

0,1092 m3

23,8 kg
DA 12 120

3XL/11
60 x 29 x 65 cm

0,1131 m3

25,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSand 1939 cut D budget

4X44D X1XXXX CAT. II
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100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted 
de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii ule-
iului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat 
pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat 
pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă 
elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și 
izolează mâinile.

TRICOT Hi-Tech fi n

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de 
mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc de 
tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de re-
paraţii, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezenţa uleiurilor

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



NitroSand 1939 cut D budget

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
58x28x30 cm

0,049 m3

7,8 kg
DA 12 120

M/7
58x28x30 cm

0,049 m3

7,8 kg
DA 12 120

L/8
58x28x30 cm

0,049 m3

8,2 kg
DA 12 120

XL/9
58x28x30 cm

0,049 m3

10,1 kg
DA 12 120

XXL/10
58x28x30 cm

0,049 m3

10,8 kg
DA 12 120

3XL/11
58x28x30 cm

0,049 m3

11,3 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSand 1903 aramid cut C

4X42C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted 
de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii ule-
iului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat 
pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat 
pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă 
elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și 
izolează mâinile.

TRICOT Aramidă/fi bră de sticlă

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI XL/9, XXL/10

LUNGIME MĂNUȘĂ 28 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de 
mașini, construcţii, lucrări cu obiecte ascuţite și risc de tăiere și abrazi-
une, logistică și depozitare, transport, lucrări fi ne, lucrări de reparaţii, 
extracţia și prelucrarea ţiţeiului

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



NitroSand 1903 aramid cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XL/9
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,3 kg
DA 12 120

XXL/10
56x25x24 cm
0,0336 m3

5,8 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSand 1994 halfback cut C

4X44C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted 
de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii ule-
iului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat 
pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat 
pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă 
elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și 
izolează mâinile.

TRICOT Hi-Tech fi n

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de 
mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc de 
tăiere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de re-
paraţii, industria uleiurilor și petrolieră, lucrări în prezenţa uleiurilor

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



NitroSand 1994 halfback cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
60x24x30 cm
0,04232 m3

10 kg
DA 12 120

M/7
60x25x30 cm

0,045 m3

10,5 kg
DA 12 120

L/8
60x26x30 cm

0,0468 m3

11,25 kg
DA 12 120

XL/9
60x27x32 cm
0,05184 m3

11,17 kg
DA 12 120

XXL/10
60x28x32 cm
0,05376 m3

11,75 kg
DA 12 120

3XL/11
60x29x32 cm
0,05568 m3

12 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroSand 1944 halfback cut C optimal

4X43C X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted 
de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii ule-
iului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat 
pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat 
pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă 
elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și 
izolează mâinile.

TRICOT Hi-Tech fi n

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru o mai 
bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune, tăiere, rupere și perforare

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria constructoare de 
mașini, construcţii, arhitectură, lucrări cu obiecte ascuţite și risc de tă-
iere și abraziune, logistică și depozitare, transport, lucrări de reparaţii

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI



NitroSand 1944 halfback cut C optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

8,5 kg
DA 12 120

L/8
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

9,9 kg
DA 12 120

XL/9
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

11 kg
DA 12 120

XXL/10
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

12,2 kg
DA 12 120

3XL/11
50 x 28 x 52 cm

0,07 m3

13,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

LexGrip

Acoperirea AERO® LexGrip este o acoperire din latex încreţit care asigură o 
aderenţă excelentă în mediu uscat și umed, durabilitate bună și protecţie 
puternică. AERO® LexGrip elimină presiunea pe mâini atunci când se 
manipulează obiecte dure. Acoperirea respirabilă asigură confort și reduce 
oboseala mâinilor. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate pentru 
utilizare în medii uleioase.



LexGrip 1989 halfback optimal

2122X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexGrip este o acoperire din latex încreţit 

care asigură o aderenţă excelentă în mediu uscat și umed, 
durabilitate bună și protecţie puternică. AERO® LexGrip elimi-
nă presiunea pe mâini atunci când se manipulează obiecte 
dure. Acoperirea respirabilă asigură confort și reduce oboseala 
mâinilor. Mănuși cu această acoperire nu sunt recomandate 
pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Industria construcţiilor și arhitectură, manipulare generală, 
transport, lucru cu instrumente, agricultură și horticultură, 
timp liber, activităţi generale în depozit

AERO® LexGrip suprafaţă



LexGrip 1989 halfback optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

L/8
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

12,5 kg
NU 12 240

XL/9
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

13 kg
NU 12 240

XXL/10
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

13,5 kg
NU 12 240

3XL/11
56 x 28 x 44 cm

0,07 m3

14 kg
NU 12 240

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

LexFoam

Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă latex care asigură 
o prindere excelentă în medii uscate și umede și o durabilitate foarte bună. 
Structura de spumă a acoperirii AERO® LexFoam elimină infl uenţa forţei și, 
de asemenea, izolează mâinile de obiectele fi erbinţi sau reci. Acoperirea 
respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala mâinilor. Forma 
anatomică confortabilă a mănușilor asigură o dexteritate maximă. Mănușile 
cu acoperire AERO® LexFoam se adaptează la mâini și maximizează astfel 
dexteritatea și confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt 
recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

SIMŢ TACTIL parţial

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI DA

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/NU

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ parţial

REZISTENŢĂ LA TĂIERE modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE NU

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



LexFoam 1935 refl ex orange

2122X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 12
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă 

latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și 
umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a 
acoperirii AERO LexFoam elimină infl uenţa forţei și, de ase-
menea, izolează mâinile de obiectele fi erbinţi sau reci. Aco-
perirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala 
mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură 
o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam 
se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și 
confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt 
recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Manipulare generală, transport, lucrări cu instrumente, agri-
cultură și horticultură, timp liber

AERO® LexFoam acoperire (suprafaţă)



LexFoam 1935 refl ex orange

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

5,6 kg
NU 12 120

M/7
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6 kg
NU 12 120

L/8
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

6,7 kg
NU 12 120

XL/9
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,1 kg
NU 12 120

XXL/10
52 x 27 x 25 cm

0,035 m3

7,6 kg
NU 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LexFoam 1916 garden

2121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 12
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă 

latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și 
umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a 
acoperirii AERO LexFoam elimină infl uenţa forţei și, de ase-
menea, izolează mâinile de obiectele fi erbinţi sau reci. Aco-
perirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala 
mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură 
o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam 
se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și 
confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt 
recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT Nailon

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Manipulare normală, transport, lucrări cu instrumente, agricul-
tură și horticultură și timp liber

AERO® LexFoam acoperire (suprafaţă)



LexFoam 1916 garden

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

L/8
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

XL/9
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

XXL/10
50 x 25 x 25 cm

0,031 m3

5,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LexFoam 1993 halfback optimal

2121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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ROM
2020_05

FI
Ș

Ă
 T

E
H

N
IC

Ă
 Ș

I 
IN

S
TR

U
C

ŢI
U

N
I 

D
E 

U
TI

LI
Z

A
R

E

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă 

latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și 
umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a 
acoperirii AERO LexFoam elimină infl uenţa forţei și, de ase-
menea, izolează mâinile de obiectele fi erbinţi sau reci. Aco-
perirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala 
mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură 
o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam 
se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și 
confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt 
recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 13

MĂRIMI L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Abraziune

UTILIZARE Manipulare normală, transport, lucrări cu instrumente, agricul-
tură și horticultură și timp liber

AERO® LexFoam acoperire (suprafaţă)



LexFoam 1993 halfback optimal

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

L/8
32 x 25 x 26 

0,021 m3

8,1 kg
DA 12 120

XL/9
32 x 25 x 26 

0,021 m3

8,5 kg
DA 12 120

XXL/10
32 x 25 x 26 

0,021 m3

8,9 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LexFoam 1909 fullback double

2121X X1XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexFoam double este un strat dublu special din 

latex cu fi nisaj nisipos, care asigură o aderenţă perfectă în medii 
uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. 
Primul strat neted de latex este impermeabil (barieră totală împotri-
va pătrunderii lichidelor și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este 
proiectat pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebu-
ie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea 
dublă elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar 
și izolează mâinile.

TRICOT Latex

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fineţe 15

MĂRIMI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică

UTILIZARE Industria sticlei, industria auto, industria petrochimică, industria con-
structoare de mașini, construcţii, arhitectură, logistică și depozitare, 
transport, lucrări de reparaţii.

AERO® LexFoam double AERO® LexFoam Double

ACOPERIRE 2 - LATEX NETED
(strat complet impermeabil 
pentru lichide)

ACOPERIRE 1 - LATEX 
ANTIALUNECARE

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU LICHIDE

NOU 06/2020



LexFoam 1909 fullback double

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

M/7
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

L/8
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

XL/9
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

XXL/10
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

3XL/11
46 x 29 x 27 cm

0,036 m3

9 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LexFoam 1927 thermo

1231X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă 

latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și 
umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a 
acoperirii AERO LexFoam elimină infl uenţa forţei și, de ase-
menea, izolează mâinile de obiectele fi erbinţi sau reci. Aco-
perirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala 
mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură 
o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam 
se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și 
confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt 
recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT Acryl

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Medie 10

MĂRIMI L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Rupere, căldură de contact

UTILIZARE Construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, agricultură, timp liber, muncă în contact cu căldura, 
muncă în zonele reci

AERO® LexFoam acoperire (suprafaţă)



LexFoam 1927 thermo

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

L/8
65 x 30 x 25 cm

0,049 m3

10,9 kg
DA 12 120

XL/9
65 x 31 x 25 cm

0,05 m3

13,3 kg
DA 12 120

XXL/10
65 x 32 x 25 cm

0,052 m3

15,1 kg
DA 12 120

3XL/11
65 x 33 x 25 cm

0,054 m3

15,7 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LexFoam 1937 halfback thermo

2142X X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407
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PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă 

latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și 
umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a 
acoperirii AERO LexFoam elimină infl uenţa forţei și, de ase-
menea, izolează mâinile de obiectele fi erbinţi sau reci. Aco-
perirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala 
mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură 
o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam 
se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și 
confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt 
recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT Poliester

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Medie 10

MĂRIMI XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Rupere, căldură de contact

UTILIZARE Construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, agricultură, timp liber, muncă în contact cu căldura, 
muncă în zonele reci

AERO® LexFoam acoperire (suprafaţă)



LexFoam 1937 halfback thermo

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

XL/9
50 x 28.5 x 33 cm

0,047 m3

9,5 kg
DA 12 120

XXL/10
50 x 28.5 x 33 cm

0,047 m3

9,5 kg
DA 12 120

3XL/11
50 x 28.5 x 33 cm

0,047 m3

9,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



LexFoam 1947 thermo cut C

2X42C X2XXXX CAT. II

EN 388 EN 407

GRUP 12
ROM
2020_05

FI
Ș

Ă
 T

E
H

N
IC

Ă
 Ș

I 
IN

S
TR

U
C

ŢI
U

N
I 

D
E 

U
TI

LI
Z

A
R

E

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s

REZISTENŢA LA CĂLDURĂ

În funcţie de raportul de temperatură în ° C și timpul limită
Rezistenţa la căldura de contact

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® LexFoam este un strat special de spumă 

latex care asigură o prindere excelentă în medii uscate și 
umede și o durabilitate foarte bună. Structura de spumă a 
acoperirii AERO LexFoam elimină infl uenţa forţei și, de ase-
menea, izolează mâinile de obiectele fi erbinţi sau reci. Aco-
perirea respirabilă asigură confort excelent și reduce oboseala 
mâinilor. Forma anatomică confortabilă a mănușilor asigură 
o dexteritate maximă. Mănușile cu acoperire AERO LexFoam 
se adaptează la mâini și maximizează astfel dexteritatea și 
confortul utilizatorului. Mănuși cu această acoperire nu sunt 
recomandate pentru utilizare în medii uleioase.

TRICOT Hi-Tech Thermo mediu

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Medie 10

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Mănuși de protecţie împotriva murdăriei. Cu acoperire pentru 
o mai bună prindere și protecţie.

PROTECŢIE Tăiere, rupere, căldură de contact.

UTILIZARE Construcţii, manipulare generală, transport, lucrări cu instru-
mente, agricultură, timp liber, muncă în contact cu căldura, 
muncă în zonele reci

AERO® LexFoam acoperire (suprafaţă)



LexFoam 1947 thermo cut C

CAT. II

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
70 x 29 x 45 cm

0,091 m3

13,6 kg
DA 12 120

L/8
70 x 29 x 45 cm

0,091 m3

14 kg
DA 12 120

XL/9
75 x 29 x 45 cm

0,097 m3

14,5 kg
DA 12 120

XXL/10
75 x 29 x 45 cm

0,097 m3

15 kg
DA 12 120

3XL/11
75 x 29 x 45 cm

0,097 m3

15,5 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT. II. Mănuși 
pentru lucrări și protecţie împotriva pericolelor moderate, de exemplu, în cazul 
mănușilor pentru manipulare generală se cere ca o protecţie bună împotriva 
tăieturilor, perforării și abraziunii să fi e supusă testării independente și să fi e 
certifi cată de o autoritate ofi cială.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

Exacomp

AERO Exacomp® include mănuși de unică folosinţă din nitril/vinil . Este un 
copolimer cu proprietăţi similare cu mănușile de nitril, dar datorită componentei 
de vinil, aceste mănuși sunt, în general, mai ieftine decât mănușile de nitril 
100%. Mănușile sunt chiar puţin mai fi ne și permit o prindere perfectă. 
Materialul aderă maxim la suprafaţa mâinii, făcându-le potrivite pentru lucrări 
care necesită o sensibilitate maximă. Au o gamă largă de utilizări atât în 
sistemul medical, laboratoare cât și în industrie.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI NU

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/parţial

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C NU

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA TĂIERE NU

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE parţial DA

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



Exacomp 1772

EN 374 EN 374

CAT. III

GRUP 13
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Fineţea mănușii (grad de sensibilitate)

Nivelul confortului în purtare

SPECIFICAŢII
MÂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINŢĂ DIN NITRIL-VINIL FĂRĂ PUDRĂ, MOV.

MATERIAL AERO Exacomp® include mănuși de unică folosinţă din nitril/
vinil. Este un copolimer cu proprietăţi similare cu mănușile de 
nitril, dar datorită componentei de vinil, aceste mănuși sunt, 
în general, mai ieftine decât mănușile de nitril 100%. Mănu-
șile sunt chiar puţin mai fi ne și permit o prindere perfectă. 
Materialul aderă maxim la suprafaţa mâinii, făcându-le potri-
vite pentru lucrări care necesită o sensibilitate maximă. Au o 
gamă largă de utilizări atât în sistemul medical, laboratoare 
cât și în industrie.

GREUTATE 3 g (măr. XL)

GROSIME 0,05 mm (măr. XL)

MĂRIMI S, M, L, XL

LUNGIME MĂNUȘĂ 25 cm (măr. 9)

PROPRIETĂŢI Rezistenţă la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a 
altor impurităţi

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
montaj mic, lucrări fi ne, industrie electrotehnică, sistem me-
dical



Exacomp 1772

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Număr de 
bucăţi în cutie

Numărul de 
cutii 

din carton

Cod de bare
cutie (100 buc)

Cod de bare
carton

S
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,4 kg
100 10

M
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,6 kg
100 10

L
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,9 kg
100 10

XL
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

5,2 kg
100 10

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



Observaţii



AERO®

Exanit

AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosinţă din nitril.

Materialul subţire și fl exibil asigură o prindere excelentă a obiectelor mici. 
Elasticitatea și durabilitatea ridicată a mănușilor determină utilizarea acestora 
în industrie, dar și în sistemul medical. Materialul are, în general, o rezistenţă 
foarte bună la uleiuri, lubrifi anţi și hidrocarburi, precum și la produse aromatice 
sau cloruraţi. Nu conţine proteine și are conţinut scăzut de catalizatori. De 
aceea este bine tolerat, mai ales în timpul purtării pe termen lung. Materialul 
exanit este complet impermeabil la uleiuri, lichide și aer.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI NU

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/parţial

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C NU

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA TĂIERE NU

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE parţial DA

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



Exanit 1773 light

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN 374-5

CAT. III

EN
455
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Fineţea mănușii (grad de sensibilitate)

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - N-Heptan
K - Hidroxid de sodiu 40% 
T - Formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

JKT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

SPECIFICAŢII
MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINŢĂ DIN NITRIL FĂRĂ PUDRĂ, MOV.

MATERIAL AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosinţă 
din nitril. Materialul subţire și fl exibil oferă o prindere exce-
lentă în mediul umed și uscat, precum și o dexteritate de 
primă clasă. Exanit face ca mănușile să fi e rezistente la multe 
substanţe chimice. Oferă fl exibilitate ridicată și sensibilitate.

GREUTATE 3 g (măr. XL)

GROSIME 0,05 mm (măr. XL)

MĂRIMI XS, S, M, L, XL

LUNGIME MĂNUȘĂ 23 cm (măr. 9)

PROPRIETĂŢI Rezistenţă la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a 
altor impurităţi

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
montaj mic, lucrări fi ne, industrie electrotehnică, sistem me-
dical



Exanit 1773 light

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Număr de 
bucăţi în cutie

Numărul de 
cutii 

din carton

Cod de bare
cutie (200 buc)

Cod de bare
carton

XS
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

5,9 kg
200 10

S
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

6,8 kg
200 10

M
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

7,3 kg
200 10

L
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

7,9 kg
200 10

XL
37 x 26 x 25,5 cm

0,025 m3

8,2 kg
200 10

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecţie împotriva permeaţiei JKT, N-heptan - clasa 3 (cel puţin 60 minute), hidroxid de hidrogen 40% - clasa 6 (cel puţin 480 minute), formaldehidă 
37% - clasa 6 (cel puţin 480 minute). 

Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi 
dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, 
mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice periculoase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de 
contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea 
mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 



Exanit 1774

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN ISO 374-5

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN ISO 374-5

EN
4550493

GRUP 14
ROM
2021_03
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contactul cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Fineţea mănușii (grad de sensibilitate)

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - N-Heptan
K - Hidroxid de sodiu 40% 
T - Formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

JKT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

SPECIFICAŢII
MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINŢĂ DIN NITRIL FĂRĂ PUDRĂ, ALBASTRE DESCHISE.

MATERIAL AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosinţă 
din nitril. Materialul subţire și fl exibil oferă o prindere exce-
lentă în mediul umed și uscat, precum și dexteritate de pri-
mă clasă. Exanit face ca mănușile să fi e rezistente la multe 
substanţe chimice. Oferă fl exibilitate ridicată și sensibilitate.

GREUTATE 3,8 g (măr. XL)

GROSIME 0,075 mm (măr. XL)

MĂRIMI XS, S, M, L, XL

LUNGIME MĂNUȘĂ 24 cm (măr. 9)

PROPRIETĂŢI Rezistenţă la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a 
altor impurităţi

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
montaj mic, lucrări fi ne, industrie electrotehnică, sistem me-
dical



Exanit 1774

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Număr de 
bucăţi în cutie

Număr de cutii 
în carton

Cod de bare
cutie (200 buc)

Cod de bare
carton

XS
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4 kg
100 10

S
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,4 kg
100 10

M
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,6 kg
100 10

L
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

4,9 kg
100 10

XL
33 x 26 x 23 cm

0,02 m3

5,2 kg
100 10

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecţie împotriva permeaţiei JKT, N-heptan - clasa 3 (cel puţin 60 minute), hidroxid de hidrogen 40% - clasa 6 (cel puţin 480 minute), formaldehidă 
37% - clasa 6 (cel puţin 480 minute). 

Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi 
dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, 
mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice periculoase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de 
contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea 
mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 



Exanit 1775 heavy

JKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type B EN 374-5

CAT. III

EN
455

GRUP 14
ROM
2020_05
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Fineţea mănușii (grad de sensibilitate)

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - N-Heptan
K - Hidroxid de sodiu 40% 
T - Formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

JKT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

SPECIFICAŢII
MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINŢĂ DIN NITRIL FĂRĂ PUDRĂ, VERZI.

MATERIAL AERO Exanit® este o categorie de mănuși de unică folosinţă 
din nitril. Materialul subţire și fl exibil oferă o prindere exce-
lentă în mediul umed și uscat, precum și o dexteritate de 
primă clasă. Exanit face ca mănușile să fi e rezistente la multe 
substanţe chimice. Oferă fl exibilitate ridicată și sensibilitate.

GREUTATE 6 g (măr. XL)

GROSIME 0,125 mm (măr. XL)

MĂRIMI S, M, L, XL

LUNGIME MĂNUȘĂ 24 cm (măr. 9)

PROPRIETĂŢI Rezistenţă la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a 
altor impurităţi

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
montaj mic, lucrări fi ne, industrie electrotehnică, sistem me-
dical



Exanit 1775 heavy

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Număr de 
bucăţi în cutie

Numărul de 
cutii 

din carton

Cod de bare
cutie (100 buc)

Cod de bare
carton

S
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

6,6 kg
100 10

M
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

7,1 kg
100 10

L
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

7,3 kg
100 10

XL
39 x 26,5 x 25,5 cm

0,026 m3

8 kg
100 10

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecţie împotriva permeaţiei JKT, N-heptan - clasa 3 (cel puţin 60 minute), hidroxid de hidrogen 40% - clasa 6 (cel puţin 480 minute), formaldehidă 
37% - clasa 6 (cel puţin 480 minute). 

Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi 
dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, 
mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice periculoase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de 
contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea 
mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 



Observaţii



AERO®

Exalex

AERO Exalex® include mănuși de latex de unică folosinţă. Suprafaţa acestor 
mănuși permite o prindere perfectă, iar materialul aderă cât mai aproape de 
suprafaţa mâinii, permiţând utilizarea în lucrări care necesită o sensibilitate 
maximă. În ciuda profi lului subţire, mănușile sunt foarte rezistente la rupere. 
Au o gamă largă de utilizări atât în sistemul medical, laboratoare cât și în 
industrie.

SIMŢ TACTIL DA

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI NU

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/parţial

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C NU

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ modelele selectate DA

REZISTENŢĂ LA TĂIERE NU

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE parţial DA

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU



Exalex 1776

BKT VIRUS

EN ISO 374-1
Type C EN 374-5

CAT. III

GRUP 15
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Fineţea mănușii (grad de sensibilitate)

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C
Acetonă
Hidroxid de sodiu 40% 
Formaldehidă 37% 

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

???

EN ISO 374-1:
2016/Type C

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

SPECIFICAŢII
MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINŢĂ DIN LATEX CU PUDRĂ, ALBE.

MATERIAL AERO Exalex® include mănuși de latex de unică folosinţă. 
Suprafaţa acestor mănuși permite o prindere perfectă, iar 
materialul aderă cât mai aproape de suprafaţa mâinii, permi-
ţând utilizarea în lucrări care necesită o sensibilitate maximă. 
În ciuda profi lului subţire, mănușile sunt foarte rezistente la 
rupere. Au o gamă largă de utilizări atât în sistemul medical, 
laboratoare cât și în industrie.

GREUTATE 5 g (măr. XL)

GROSIME 0,1 mm (măr. XL)

MĂRIMI XS, S, M, L, XL

LUNGIME MĂNUȘĂ 24 cm (măr. 9)

PROPRIETĂŢI Rezistenţă la penetrarea lichidelor, uleiurilor, grăsimii și a 
altor impurităţi

UTILIZARE Industria de automobile, industria constructoare de mașini, 
montaj mic, lucrări fi ne, industrie electrotehnică, sistem me-
dical



Exalex 1776

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Număr de 
bucăţi în cutie

Numărul de 
cutii 

din carton

Cod de bare
cutie (200 buc)

Cod de bare
carton

XS
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

5,2 kg
100 10

S
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

5,6 kg
100 10

M
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

5,9 kg
100 10

L
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

6,5 kg
100 10

XL
34 x 26,5 x 25,5 cm

0,023 m3

7,1 kg
100 10

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

DEPOZITARE
Produsele ar trebui depozitate în spaţii uscate și bine aerisite. Umiditatea excesivă a aerului, temperatura sau lumina intensă pot infl uenţa calitatea mănușilor. Furnizorul nu garantează 
pentru pagubele care reies din aceste motive.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.

EN ISO 374-1:2016 TIP C Acetonă - clasa 0, hidroxid de hidrogen 40% - clasa 1 (cel puţin 10 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puţin 480 minute).

Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi 
dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, 
mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice periculoase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de 
contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea 
mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 



Observaţii



TIP A
Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 pentru minimȘASE 
substanţe chimice de testare enumerate în tabelul următor

ISO 374-1:2016/Tip A

TIP B
Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 pentru minimTREI 
substanţe chimice de testare enumerate în tabelul următor

ISO 374-1:2016/Tip B

TIP C
Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 pentru minimO 
substanţă chimică de testare enumerată în tabelul următor

ISO 374-1:2016/Tip C

TIMP DE PENETRARE MĂSURAT (min) CLASA DE PERFORMANŢĂ PENTRU PERMEABILITATE

> 10 1

> 30 2

> 60 3

> 120 4

> 240 5

> 480 6

A – metanol, B – acetonă, C – acetonitril, D – diclormetan, E – disulfură de carbon, F – toluen, G – dietilamină, H – tetrahidrofuran, I – acetat de etil, 
J – n-heptan, K – hidroxid de sodiu 40%, L – acid sulfuric 96%, M –acid azotic 65%, N – acid acetic 99%, O – hidroxid de amoniu 25%,
P – peroxid de hidrogen 30%, S – acid fluorhidric 40%, T – formaldehidă 37%

Nivelul de performanţă al rezistenţei la penetrare reprezintă perioada de rezistenţă, în care 
substanţa chimică periculoasă pătrunde prin toată mănușa

AERO®

Chimice
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice periculoase și a microorganismelor –
Partea 1: Terminologie și cerinţe de performanţă pentru riscuri datorate substanţelor chimice
ČSN EN ISO 374-1

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice periculoase și a microorganismelor – 
ČSN EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:
2016

EN ISO 374-5:
2016

EN ISO 374-5:
2016

VIRUS

VIRUS

EN ISO 374-1:
2016

MICROORGANISME VIRUS



SIMŢ TACTIL parţial

RESPIRABILITATE DE PE PARTEA PALMEI NU

ANTIALUNECARE ÎN CONDIŢII USCATE/ULEIOASE DA/parţial

REZISTENŢĂ LA TEMPERATURA DE CONTACT PÂNĂ LA 100°C modelele selectate DA

REZISTENŢA LA PENETRAREA ULEIULUI DIN PALMĂ DA

REZISTENŢĂ LA TĂIERE NU

REZISTENŢĂ LA UNELE SUBSTANŢE CHIMICE DA

PROPRIETĂŢI ANTISTATICE NU

Termeni și defi nire

degradarea (degradation)
schimbare dăunătoare a unei sau mai multor proprietăţi ale materialului mănușilor de protecţie produse de contactul cu substanţe chimice
OBSERVAŢIA 1 la denumirea Marcarea degradării poate include exfolierea, umfl area, descompunerea, afectarea, decolorarea, schimbarea dimensiunii, 
aspectul, întărirea, înmuierea etc.

penetrarea (penetration)
pătrunderea substanţelor chimice prin materiale, cusături, găuri sau alte imperfecţiuni ale materialului mănușilor de protecţie la nivel, care nu este molecular

permeaţie (permeation)
proces prin care o substanţă chimică trece prin materialul mănușilor de protecţie la nivel molecular
OBSERVAŢIA 1 la denumirea Permeaţie include următorii pași:
- absorbţia moleculelor substanţelor chimice prin suprafaţa materialului (partea exterioară) care este în contact cu substanţe chimice;
– difuzia moleculelor absorbite în material;
– desorbţia moleculelor de pe suprafaţa opusă (interioară) a materialului

materialul mănușilor de protecţie (protective glove material)
materialul sau combinaţia de materiale utilizate pentru mănușile de protecţie pentru a izola mâinile sau braţele și mâinile de contactul direct cu substanţele 
chimice periculoase

AQL – nivelul de calitate acceptabil
Este un parametru static al gradului de conformitate sau al calităţii presupuse a mărfurilor fabricate.
Se referă la toate tipurile de producţie, care se desfășoară în loturi și servește ca mijloc de îndeplinire a standardelor stabilite pentru media de producţie 
respectivă.

Mănușile de protecţie chimică formează o barieră de protecţie indispensabilă. Din acest motiv, lucrătorii nu ar trebui să fi e expuși riscului de a purta mănuși 
defecte, deși acest lucru se poate întâmpla rar.



Observaţii



NitroChem 1753 light

AERO® NitroChemAERO® NitroChem

KOPT

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III2101X

EN 388

GRUP 16
ROM
2020_05
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
K - hidroxid de sodiu 40%
O - hidroxid de amoniu 25%
P - peroxid de hidrogen 30%
T - formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

KOPT

EN ISO 374-1:
2016/Type B

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

X – NETESTAT

SPECIFICAŢII
MATERIALUL 
MĂNUȘILOR

Mănușile AERO din nitril sunt rezistente la substanţe chimice. Sunt 
confecţionate din amestec de acrilonitril-butadienă cu rezistenţă 
dovedită la solvenţi, uleiuri, grăsimi și substanţe chimice de albire.

MĂRIMI L/8, XL/9

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică și bacteriană

UTILIZARE Producţia și asamblarea vehiculelor și pieselor din industria auto, 
producţia de suspensii, prelucrarea chimică industrială, tipografi i de 
ziare, rafi nării de ulei, ateliere de vopsit vehicule, vopsire, fabricare 
baterii, horticultură, manipularea pesticidelor, agricultură, testări de 
laborator, eliminarea deșeurilor comunale, producţia compresoarelor 
de aer, degresare, tăbăcirea pieilor, producţie de adezivi, lucrări de 
curăţenie

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

STRATUL SUPERIOR



NitroChem 1753 light

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

L/8
37 x 30 x 22 cm

0,02442 m3

6,30 kg
DA 12 120

XL/9
37 x 30 x 22 cm

0,02442 m3

6,45 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

EN ISO 374-1:2016 TIPUL B Grad de protecţie împotriva permeabilităţii KOPT, hidroxid de sodiu 40% - clasa 6 (cel puţin 480 minute), hidroxid de amoniu 25% - clasa 3 (cel puţin 60 minute), 
peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (cel puţin 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puţin 480 minute)
Rezistenţa la penetrare nivel 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4
Degradare 40% hidroxid de sodiu -7%, 25% hidroxid de amoniu 31,6%, 30% peroxid de hidrogen 16,9%, 37% formaldehidă 2,7%
Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice. Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor.
Se recomandă să verifi caţi dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și 
degradării.
În timpul utilizării, mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice periculoase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea 
cauzată de contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în 
selectarea mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 

DEPOZITARE
Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroChem 1756 basic

AJKLPOT

EN ISO 374-1:
2016/TYPE A

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III3101X

EN 388:
2016

AERO® NitroChemAERO® NitroChem

GRUP 16
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

AJKLPOT

EN ISO 374-1:
2016/Type A

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

X – NETESTAT

SPECIFICAŢII
MATERIALUL 
MĂNUȘILOR

Mănușile AERO din nitril sunt rezistente la substanţe chimice. Sunt 
confecţionate din amestec de acrilonitril-butadienă cu rezistenţă 
dovedită la solvenţi, uleiuri, grăsimi și substanţe chimice de albire.

MĂRIMI M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică și bacteriană

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, 
industria constructoare de mașini, construcţii, arhitectură, logistică 
și depozitare, transport, reparaţii, industria uleiurilor și petrolieră, 
lucrări în prezenţa uleiurilor și a substanţelor chimice

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

STRATUL SUPERIOR

ISO 374-1:2016/Tip A
A  metanol
J   n-heptan
K  hidroxid de sodiu 40%
L  acid sulfuric 96%
P  peroxid de hidrogen 30%
O  hidroxid de amoniu 25%
T  formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.



NitroChem 1756 basic

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

8,90 kg
DA 12 120

L/8
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

9,65 kg
DA 12 120

XL/9
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

10,10 kg
DA 12 120

XXL/10
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

10,45 kg
DA 12 120

3XL/11
39 x 29 x 23 cm

0,026 m3

11,66 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

EN ISO 374-1:2016 TIP A Grad de protecţie împotriva permeaţiei AJKLPOT, metanol - clasa 2 (minim 30 minute), n-heptan - clasa 6 (minim 480 de minute), 40% hidroxid de sodiu - clasa 6 
(minim 480 de minute), acid sulfuric 96% - clasa 3 (minim 60 de minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (cel puţin 480 de minute), hidroxid de amoniu 25% - clasa 5 (nu mai puţin 
de 240 minute), 37% formaldehidă - clasa 6 (minim 480 minute). Rezistenţa la penetrare nivel 1, AQL 2.5

Degradare metanol 77,7%, n-heptan 11,7%, 40% hidroxid de sodiu -11,9%, 96% acid sulfuric 62,1%, 30% peroxid de hidrogen 2,5%, 25% hidroxid de amoniu 9,4 %, 37% formaldehidă -7,6%.

Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice.

Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul 
de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice pericu-
loase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. 
În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au 
defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 

DEPOZITARE
Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.



NeoChem 1754

BKLOPT VIRUS

EN ISO 374-1:
2016/TYPE A

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III2111X

EN 388

GRUP 16
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A
B - aceton
K - hidroxid de sodiu 40%
L - acid sulfuric 96 %
O - hidroxid de amoniu 25%
P - peroxid de hidrogen 30%
T - formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

BKLOPT

EN ISO 374-1:
2016/Type A

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

X – NETESTAT

SPECIFICAŢII
MATERIALUL 
MĂNUȘILOR

Mănușile AERO din neopren sunt confecţionate din latex policloropren 
de înaltă calitate, care oferă o protecţie excelentă împotriva acizi-
lor, solvenţilor, uleiurilor și grăsimilor, la abraziune, rupere, tăiere 
și perforare.

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Rezistenţă chimică și bacteriană

UTILIZARE Producţia și asamblarea vehiculelor și pieselor din industria auto, 
producţia de suspensii, prelucrarea chimică industrială, tipografi i de 
ziare, rafi nării de ulei, ateliere de vopsit vehicule, vopsire, fabricare 
baterii, horticultură, manipularea pesticidelor, agricultură, testări de 
laborator, eliminarea deșeurilor comunale, producţia compresoarelor 
de aer, degresare, tăbăcirea pieilor, producţie de adezivi, lucrări de 
curăţenie

SPECIFICAŢII

AERO® NeoChem (suprafaţă)

FLOCK

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

AERO® NeoChem

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

FLOCK

STRATUL SUPERIOR



NeoChem 1754

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

6,95 kg
DA 12 120

M/7
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

7,75 kg
DA 12 120

L/8
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,60 kg
DA 12 120

XL/9
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,70 kg
DA 12 120

XXL/10
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

9,60 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

EN ISO 374-1:2016 TIP A Grad de protecţie împotriva permeaţiei BKLOPT, acetonă - clasa 3 (cel puţin 60 minute), hidroxid de sodiu 40% - clasa 6 (minim 480 minute), acid sulfuric 96% - 
clasa 4 (minim 120 minute) , hidroxid de amoniu 25% - clasa 4 (minim 120 minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (cel puţin 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puţin 480 
minute). Rezistenţa la penetrare 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4.
Degradare acetonă 40,8%, hidroxid de sodiu -10%, acid sulfuric 13,8%, hidroxid de amoniu -34,1%, peroxid de hidrogen 6,1%, formaldehidă -7,6%.
Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi 
dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, deoarece condiţiile de la locul de muncă pot diferi de testul de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, 
mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice periculoase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de 
contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea 
mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 

DEPOZITARE
Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NeoPrex 1799

AERO® NeoPrex

AKLNPT VIRUS

EN ISO 374-1:
2016/TYPE A

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III2111X

EN 388

GRUP 16
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A
A – metanol
K – hidroxid de sodiu 40%
L – acid sulfuric 96%
N - acid acetic  
P – peroxid de hidrogen 30%
T – formaldehidă 37%

ISO 374-1:2016/Tip B ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

AKLNPT

EN ISO 374-1:
2016/Type A

VIRUS

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000
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10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

X – NETESTAT

SPECIFICAŢII
MATERIALUL 
MĂNUȘILOR

Mănușile AERO din neopren sunt confecţionate din latex policloropren 
de înaltă calitate, care oferă o protecţie excelentă împotriva acizi-
lor, solvenţilor, uleiurilor și grăsimilor, la abraziune, rupere, tăiere 
și perforare.

MĂRIMI S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică și bacteriană

UTILIZARE Producţia și asamblarea vehiculelor și pieselor din industria auto, 
producţia de suspensii, prelucrarea chimică industrială, tipografi i de 
ziare, rafi nării de ulei, ateliere de vopsit vehicule, vopsire, fabricare 
baterii, horticultură, manipularea pesticidelor, agricultură, testări de 
laborator, eliminarea deșeurilor comunale, producţia compresoarelor 
de aer, degresare, tăbăcirea pieilor, producţie de adezivi, lucrări de 
curăţenie

FLOCK

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

FLOCK

STRATUL SUPERIOR



NeoPrex 1799

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

S/6
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

7,15 kg
DA 12 120

M/7
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

7,70 kg
DA 12 120

L/8
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,05 kg
DA 12 120

XL/9
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,20 kg
DA 12 120

XXL/10
38 x 30 x 22 cm

0,025 m3

8,50 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com

Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.

EN ISO 374-1:2016 TIP A Grad de protecţie împotriva permeaţiei AKLNPT, metanol - clasa 4 (minimum 120 minute), hidroxid de sodiu - clasa 6 (cel puţin 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 
5 (nu mai puţin de 240 minute) , acid acetic 90% - clasa 4 (minimum 120 minute), peroxid de hidrogen 30% - clasa 6 (minim 480 minute), formaldehidă 37% - clasa 6 (cel puţin 480 
minute). Rezistenţa la penetrare nivel 1, MAJOR AQL 2.5, MINOR AQL 4
Degradare metanol 8,6%, hidroxid de sodiu -9,7%, acid sulfuric 20%, acid acetic 20,2%, peroxid de hidrogen 11,5%, formaldehidă -5,2%.
Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice. Aceste mănuși au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi 
dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, 
mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice periculoase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de 
contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea 
mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 

DEPOZITARE
Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. 

RECOMANDĂRILE PRODUCĂTORULUI
Utilizaţi mănușile în funcţie de riscurile evaluate, conform standardelor corespunzătoare. Distribuitorul mărcilor AERO și Workshop vă poate furniza, la cerere, conţinutul standardelor 
corespunzătoare.



NitroChem 1755 support sandy

JKL

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III3111X

EN 388

AERO® NitroChemAERO® NitroChem

GRUP 16
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
J - n-heptan
K - hidroxid de sodiu 40% 
L - acid sulfuric 96%

ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

JKL

EN ISO 374-1:
2016/Type B

EN ISO 374-5:
2016 

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

X – NETESTAT

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroChem Support Sandy este o acoperire spe-

cială din nitril cu suprafaţă aspră, care asigură o aderenţă perfectă 
în medii uscate, umede sau uleioase, durabilitate bună și protecţie 
puternică. Acoperirea netedă de nitril este impermeabilă (barieră 
totală împotriva pătrunderii uleiului, lichidului și aerului). Stratul 
de suprafaţă este proiectat pentru a crește frecarea între mănușă 
și obiectul, care trebuie ridicat pentru a asigura o prindere perfectă 
cu mănușa. Acoperirea cu fi nisaj aspru elimină presiunea pe mâini la 
manipularea obiectelor dure, dar și izolează mâinile.

TRICOT 100% bumbac

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Fin

MĂRIMI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, 
industria constructoare de mașini, construcţii, arhitectură, logistică 
și depozitare, transport, reparaţii, industria uleiurilor și petrolieră, 
lucrări în prezenţa uleiurilor și a substanţelor chimice

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

ULEI (strat complet impermeabil pentru ulei)

STRATUL SUPERIOR

TRICOT TRICOT



NitroChem 1755 support sandy

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

7,80 kg
DA 12 120

L/8
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

7,90 kg
DA 12 120

XL/9
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

8,10 kg
DA 12 120

XXL/10
40 x 33 x 29 cm

0,0328 m3

8,65 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com
Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

EN ISO 374-1:2016 TIP B Grad de protecţie împotriva permeaţiei JKL, n-heptan- clasa 2 (cel puţin 30 minute), hidroxid de sodiu - clasa 6 (cel puţin 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 2 
(cel puţin 30 minute).

Rezistenţa la penetrare nivel 1, AQL 2.5

Degradare n-heptan 36,8%, 40% hidroxid de sodiu 24,8%, 96% acid sulfuric 53,2%.

Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice.

Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul 
de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice pericu-
loase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. 
În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au 
defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 

DEPOZITARE
Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.  

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.



NitroSand 1795 fullback long

AKL

EN ISO 374-1:
2016/TYPE B

EN ISO 374-5:
2016

CAT. III4121X

EN 388

GRUP 16
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EVALUARE (PARTEA PALMEI)
Prindere în mediul uscat

Prindere în mediul umed

Finisaj antialunecare la contact cu uleiul

Rezistenţă la penetrarea uleiului

Rezistenţă la penetrarea soluţiei H2O

Respirabilitate

Fineţe tricot

Nivelul confortului în purtare

AKL

EN ISO 374-1:
2016/Type B

EN ISO 374-5:
2016 

SPECIFICAŢII
ACOPERIRE Acoperirea AERO® NitroSand este un strat dublu special din nitril cu 

fi nisaj, care asigură o aderenţă perfectă în medii uscate, umede sau 
uleioase, durabilitate bună și protecţie puternică. Primul strat neted 
de nitril este impermeabil (barieră totală împotriva pătrunderii ule-
iului, lichidului și aerului). Al doilea strat de suprafaţă este proiectat 
pentru a crește frecarea între mănușă și obiectul care trebuie ridicat 
pentru a asigura o prindere perfectă cu mănușa. Acoperirea dublă 
elimină presiunea pe mâini la manipularea obiectelor dure, dar și 
izolează mâinile.

TRICOT Nailon alb

FINEŢE STRAT 
SUPORT

Extrem de fi n 18

MĂRIMI M/7,  L/8, XL/9, XXL/10

LUNGIME MĂNUȘĂ 30 cm (măr. 10)

PROPRIETĂŢI Acoperirea compactă formează o barieră împotriva pătrunderii 
lichidelor și uleiurilor

PROTECŢIE Abraziune, rezistenţă chimică

UTILIZARE Industria sticlei, industria automobilelor, industria petrochimică, 
industria constructoare de mașini, construcţii, arhitectură, logistică 
și depozitare, transport, reparaţii, industria uleiurilor și petrolieră, 
lucrări în prezenţa uleiurilor și a substanţelor chimice.

ISO 374-1:2016/Tip A ISO 374-1:2016/Tip B
A - metanol
K - hidroxid de sodiu 40% 
L - acid sulfuric 96%

ISO 374-1:2016/Tip C

MICROORGANISME VIRUS

PROTECŢIE CHIMICĂ
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor periculoase

Tip A Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
șase substanţe chimice de testare.
Tip B Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 2 
trei substanţe chimice de testare.
Tip C Permeaţia trebuie să îndeplinească cel puţin clasa de performanţă 1 o 
substanţă chimică de testare.

AERO® NitroSand AERO® NitroSand (suprafaţă)

ACOPERIRE 2 - NITRIL NETED
(strat complet impermeabil 
pentru uleiuri)

ACOPERIRE 1

TRICOT

ULEI

TRICOT

STRAT COMPLET IMPERMEABIL 
PENTRU ULEI

100 500 2000 8000

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

10 25 50 75

20 60 100 150

2 5 10 15 22 30

PROTECŢIE MECANICĂ

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru ruperea mostrei mănușii
Rezistenţă la abraziune (cicluri)

Pe baza numărului de cicluri necesare pentru tăierea mostrei la o viteză constantă
Rezistenţă la tăiere (index)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru ruperea mostrei
Rezistenţă la rupere (Newton)

Pe baza mărimii forţei necesare pentru a perfora mostra cu un vârf de mărime standard
Rezistenţă la perforare (Newton)

TDM rezistenţă la tăiere conform EN 388:2016 ISO 13997
Rezistenţă la tăiere (Newton)

X – NETESTAT



NitroSand 1795 fullback long

CAT. III

DETALII DESPRE AMBALAJ

Mărime
Mărime carton

Volumul cartonului
Greutate carton

Ambalarea 
perechii 

individuale

Numărul de 
perechi din 

pachet

Numărul de 
perechi 

din carton

Cod de bare
1 pereche

Cod de bare
carton

M/7
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,40 kg
DA 12 120

L/8
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,60 kg
DA 12 120

XL/9
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

13,80 kg
DA 12 120

XXL/10
70 x 34 x 30 cm

0,071 m3

14,30 kg
DA 12 120

www.aero-gloves.com
Pictogramele din stânga indică faptul că utilizatorul trebuie să citească pros-
pectul (în fi ecare ambalaj) înainte de a folosi mănușile. 

EN ISO 374-1: 2016 TIP B Grad de protecţie împotriva permeaţiei AKL, metanol - clasa 2 (cel puţin 30 minute), hidroxid de sodiu - clasa 6 (cel puţin 480 minute), acid sulfuric 96% - clasa 
2 (cel puţin 30 minute).

Rezistenţa la penetrare nivel 1, AQL 2.5

Degradare metanol 36,8%, 40% hidroxid de sodiu 24,8%, 96% acid sulfuric 53,2%.

Aceste informaţii nu refl ectă durata reală de protecţie la locul de muncă și diferenţa dintre amestec și substanţele chimice pure. Rezistenţa chimică a fost evaluată în condiţii de laborator 
numai pe probe prelevate din palmă (cu excepţia cazurilor mănușilor lungi de 400 mm sau mai mult atunci când este testată și manșeta) și se referă numai la substanţele chimice testate. 
Această rezistenţă poate varia atunci când se folosesc amestecuri de substanţe chimice.

Aceste mănuși nu au fost testate pentru rezistenţa la pătrunderea virușilor. Se recomandă să verifi caţi dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, întrucât condiţiile de la locul 
de muncă pot diferi de testarea de tip datorită temperaturii, abraziunii și degradării. În timpul utilizării, mănușile de protecţie pot oferi o rezistenţă mai mică la substanţele chimice pericu-
loase din cauza modifi cării proprietăţilor fi zice. Mutarea, tocirea, abraziunea, degradarea cauzată de contactul cu substanţele chimice etc. pot reduce semnifi cativ timpul de utilizare efectiv. 
În cazul substanţelor chimice agresive, degradarea poate fi  cel mai important factor în selectarea mănușilor rezistente la substanţe chimice. Înainte de utilizare, verifi caţi dacă mănușile au 
defecte sau defi cienţe. Purtaţi întotdeauna mănuși cu mărimea corectă. 

DEPOZITARE
Mănușile trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.  

CAT III. – Marcă de conformitate cu standardele europene armonizate CAT III. 
Mănuși de protecţie împotriva substanţelor chimice și a microorganismelor 
periculoase. Mănușile trebuie să izoleze mâinile sau braţele și mâinile de 
contactul direct cu substanţele chimice periculoase. Mănușile sunt testate și 
certifi cate de un organism ofi cial independent.



AERO®

Obiecte pentru  
susţinerea vânzării



Breloc cu sigla AERO

Genţi promoţionale AERO

SPECIFICAŢII

SPECIFICAŢII

MATERIAL Oţel inoxidabil + piele naturală

MĂRIME 83 x 34 mm

SIGLA siglă embosată

AMBALARE 500 buc / carton

NUMĂR DE 
COMANDĂ

9025-010.07

MATERIAL Material textil neţesut (105 gsm)

MĂRIME 39 x 35 x 10 cm

MĂRIME MÂNER 35 x 2,5 cm

NUMĂR DE 
COMANDĂ

9999-012.04



Suport cu buzunare AERO

Geantă pentru modele

SPECIFICAŢII

SPECIFICAŢII

MĂRIME 126 x 70 cm

DESIGN 14 compartimente

SCOP pentru transport, prezentarea modelelor de mănuși

NUMĂR DE 
COMANDĂ

1823-010.04

MĂRIME 43 x 30 cm (deschis 73 x 60 cm)

CAPACITATE 20 de perechi

SCOP pentru transport, prezentarea modelelor de mănuși

NUMĂR DE 
COMANDĂ

1822-010.04



Roll up cu poster

SPECIFICAŢII
MĂRIME 80 x 200 cm

MATERIALUL SUPOR-
TULUI

aluminiu

NUMERE DE 
COMANDĂ

SUPPORT11-010.07 anticut 
SUPPORT9-010.07 antistatic
0209-020.07 protecţie confortabilă
0209-016.07 comfortable protection
SUPPORT7-010.07 mechanical
0209-010.07 sensitive
SUPPORT8-010.07 thermal protection

Suport mănuși

SPECIFICAŢII
SUPORT MĂNUȘI, PE DOUĂ PĂRŢI

MATERIAL Lemn, laminat alb

ÎNĂLŢIME 170 cm

BAZĂ 50 x 50 cm

NUMĂR CÂRLIGE 24/2 părţi

COMPARTIMENTE 3 în partea de jos, pe fi ecare parte a suportului

NUMĂR DE 
COMANDĂ

0188-010.04



Komfortní ochrana 

pro každou situaci

TECHNICKÉ LIST Y
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CZ / Technické listy tohoto 

SK / Na tomto mieste nájdete 

technické listy a informácie 

ENG 
sheets of all products available 

Cena/Price

Chemické nitrilové rukavice s podšívkou

Chemické nitrilové rukavice s podšívkou

Chemical nitrile gloves with liningSK

CZ

POPIS / DESCRIPTION

EN

POPIS / DESCRIPTION

NitroChem 1798
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NitroChem serie
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POPIS / DESCRIPTIONPOPIS / DESCRIPTION
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NitroCom 1930 

6

NitroCom serie
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SPECIFICAŢII
CARDURI EURO CARE SERVESC LA VÂNZAREA CU AMĂNUNTUL

Catalog AERO

SPECIFICAŢII
LIMBILE CEHĂ, SLOVACĂ, ENGLEZĂ, MAGHIARĂ, ROMÂNĂ, SLOVENĂ

FORMAT A4

NUMĂRUL DE PAGINI cca 250

NUMĂR DE 
COMANDĂ

0021-012.04

Carduri vânzare cu amănuntul



CATALOG 
PENTRU DESCĂRCARE
www.aero-gloves.com/docs/katalog_ro.pdf

DISTRIBUITORUL DVS.:
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