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INDICAÇÃO DE USO: Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos(FRIO). 

Exemplos: Manipulação de caixas e materiais em frigoríficos e outros trabalhos em baixa 

temperatura. 

TIPO DE PROTEÇÃO 

O EPI destina-se a proteção contra risco térmico(FRIO). 

Dados técnicos adcionais e complementares podem ser obtidos através do site 

www.prevemax.com.br ou pelo fone 49 35313300 e e-mail engenharia@prevemax.com.br 

Tamanhos disponíves: 

9 

Quadro de desempenho 

PICTOGRAMAS. 

Norma EN 388 

          

EN 388           EN 511 

  3132                131          

EN388 a: Resistência à abrasão 3 

      b: Resistência ao corte por 

lâmina 1 

      c: Resistência ao rasgo 3 

      d: Resistência à perfuração 2 

EN 511a) Frio convectivo  1 

      b) Frio por contato        3 

      c) Impermeabilidade à água  1 

 

CONSERVAÇÃO 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. 

VIDA ÚTIL 

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 

http://www.prevemax.com.br/
mailto:engenharia@prevemax.com.br


apresente qualquer modificação em sua estrutura física passível de comprometer seu desempenho. 

 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 

Luva confeccionada em couro vaqueta e  forro de manta térmica, punho de malha poliéster. 

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. 

 

 

 


