
Ligue para 1-877-MY ARMOR ou acesse hexarmor.com
Os produtos HexArmor® são resistentes a corte e a perfuração, NÃO SÃO À PROVA DE 
CORTE NEM DE PERFURAÇÃO. Não os utilize com ferramentas ou lâminas serrilhadas 

ou em movimento. O usuário será o único responsável por avaliar a adequação 
do produto conforme especificado para qualquer aplicação ou uso individual. As 

zonas de proteção devem ser usadas como guia geral. As zonas de proteção reais 
do produto podem diferir. Protegido por patentes e com patentes pendentes. 

*SuperFabric® é uma marca registrada da HDM, Inc.

ZONAS DE PROTEÇÃO: CARACTERÍSTICAS:

INFORMAÇÕES:

A série Rig Lizard® foi desenvolvida especificamente para 
oferecer máxima aderência em situações difíceis - com 
mais de cinco opções de aderência para água, óleos, lama 
e lubrificantes. Cada luva também é equipada com o nosso 
Exoesqueleto de Impacto IR-X® altamente flexível, mantendo 
as mãos protegidas contra lesões de esmagamento e pressão. 
Essa combinação de múltiplas tecnologias e recursos faz da 
Rig Lizard® a solução ideal para riscos comuns de petróleo, gás 
e mineração. Com opções para proteção térmica contra o frio, 
suas mãos podem ficar seguras e confortáveis em qualquer 
ambiente.

Estilo: Mecânica
Aderência: Molhada ou seca
Tipo de punho: Reto, de segurança
Tamanhos: 6/PP a 12/GGG
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Rig Lizard®

Punho reto, de 
segurança

Protetor IR-X® extra entre o polegar 
e o dedo indicador

Palma em TP-X® com 
costura reforçada que 

oferece resistência a 
abrasão e aderência 

superior em superfícies 
úmidas e secas

Reforço entre o polegar e 
o indicador

Alta destreza

Materiais de qualidade 
que proporcionam um 
calçar perfeito

Lavável para vida 
prolongada

Costuras 
reforçadas

O desenho do  
IR-X® Exoskeleton™ 
protege contra 
impactos 100% 
das áreas vitais 
do dorso da mão, 
como tendões e 
articulações

Esquema de cores 
Hi-vis

Alça para puxar

Tecnologia TP-X®Proteção contra
impacto
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