
KL PRODUTOS DE SEGURANÇA 

KÁTIA ADRIANA DE OLIVEIRA MARAGNO EPP 

CNPJ 00360.360/0001-02 INSCR ESTADUAL 253.001.684 

RUA ANGELO A SCARABELOT,364 CENTRO - TURVO SC - CEP 88.930.000 

FICHA TECNICA LUVA VAQUETA  E COBERTURA KL 

CA NR 16.549 

TAMANHO : P(7) M(8) G(9) GG(10) XG(11) 

Produto em conformidade com a norma :EN 420:2003+A1:2009 BS EN 388:2003 

Nivel de proteção oferecido   Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA 

AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, 

CORTANTES E PERFURANTES . 
 

1-APRESENTAÇÃO 

O objetivo do presente manual é assegurar a correta utilização e conservação dos 
equipamentos de proteção indivual-EPI. 

2-CONCEITUAÇÃO DO EPI 

É todo disposito ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a 
proteção de riscos susceptíveis e ameaçador a segurança e a saúde no trabalho. 

O equipamento de proteção individual não evita acidentes. O EPI tem a função de 
proteger o usuário das lesões quando da ocorrencia de acidente de trabalho e das 
doenças ocupacionais. 

3-OBJETIVO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

As informações, objeto deste manual, estão previstas na portaria3.214/78-NR 6, sem 
prejuízo de outras informações adcionais. 

4-CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A LUVA deve ser utilizada para proteção Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO 

CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, 

CORTANTES E PERFURANTES . 

 de acordo com os níveis de desempenho e classificação constantes no ítem 9 do 
presente manual. 
Pode ser utilizado com outros EPIS simultaneamente. 

5-COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 

LUVA  em VAQUETA 

O EPI não apresenta nenhum componente metálico em sua confecção. Ou substancias 
em seu componente que podem vir a causar algum dano ao usuário, desde que seja 
utilizado de maneira apropriada. 

6-GUARDA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

O material deve ser transportado e mantido em local seco, protegido do calor. 

Empilhamento máximo aconselhavel: 05 caixas. 

7-uso e higienização 

Todo Epi deve ser previamente inspecionado, em momento anterior ao uso,objetivando a 
busca de alterações em sua característica fisica, devendo ser imediantamente substituído 



em caso de rasgos ou toda e qualquer éspecie de alteração em sua característica de 
origem. 

A higienização do material deverá ser feita com água e sabão ou detergente neutro. Deve 
ser lavado separadamente da roupa comum e não deve ser usado se não estiver 
completamente limpo e seco. 

A secagem do EPI deve ser a sombra e longe das fontes de calor intenso. Guardar em 
local fresco e ventilado. 

8-VIDA ÚTIL DO EPI 

O EPI possui característica de equipamento descartável e apresenta durabilidade variada 
dependendo do uso e do local em que se destina devendo ser substituído imediatamente, 
caso apresente qualquer modificação em sua estrutura física passível de comprometer 
seu desempenho. 

Oequipamento possui garantia contra defeito de fabricação pelo período de 90 dias, 
excluindo-se de casos de danos causados pelo usuário, ou uso inapropriado de acordo 
com a apresentação do presente manual. 

9-TIPO DE PROTEÇÃO 

O EPI destina-se a proteçãoAprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA 

AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, 

CORTANTES E PERFURANTES . 
 

  

Dados técnicos adcionais e complementares podem ser obtidos através do 
email>katiaklluvas@gmail.com. 

10- 

Quadro de desempenho 

PICTOGRAMAS. 

KL 
LUVA DE PROTEÇÃO 

TAMANHO P/M/G/GG/XG 

C.A 16549 

LOTE 002 

3344 

 

11-FORMA DE UTILIZAÇÃO 

A numeração do EPI deve ser compatível com o tamanho do usuário. 


