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DESCRIÇÃO:

Luva de couro vaqueta com dedo petroleiro, com tamanho único, 
reforço na costura entre os dedos indicador e polegar. Punho 
sanfonado em malha com 7 cm, forração interna em lã sintética

UTILIZAÇÃO:
Para proteção das mãos e pulso,  contra agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes, perfurantes e agentes térmicos (frio) utilizada em operações 
de média densidade que exijam tato e conforto.

ESTOCAGEM:
Armazenar em local seco e arejado para evitar mofo.

CONSERVAÇÃO:
Na lavagem, utilizar detergente neutro e escovas de cerdas macias ou 
máquina de lavar;- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante 
(água sanitária);Lavar e enxaguar em água morna (máximo 40° C);Secar 
a sombra naturalmente ou em secadora (máximo 40° C); - Antes de 
reutilizar, verificar se a luva não está danificada (rasgada);OBS: após a 
higienização o material sofrerá desgaste pela ação dos produtos da 
lavagem perdendo suas características ensaiadas, poderá haver 
resíduos de sujidade na parte interna, perdendo assim a garantia do 
equipamento pelo fabricante. 

VALIDADE:
Em condições normais de armazenamento em local seco e arejado, 
longe de locais úmidos e da exposição solar, as luvas de couro têm uma 
vida útil de tempo indeterminado.Em uso, sua vida útil é variável 
conforme o meio agressivo (calor, frio, umidade, radiação solar ou 
artificial por radiações não ionizantes, produtos abrasivos ou 
cortantes).PERIODICIDADE DE TROCA E SUBSTITUIÇÃO: as luvas 
deverão ser substituídas por novas quando apresentarem desgaste 
excessivo, cortes ou perfurações provocadas pelo contato com esses 
materiais agressivos. 

3 • Resistência à abrasão
1 • Resistência ao corte por lâmina
3 • Resistência ao rasgamento
2 • Resistência a perfuração por punsão

ESPECIFICAÇÕES:

NOTA DESEMPENHO EN388: 3  1  3  2

Cor: Natural

Tamanho: 9

NCM: 4203.29.00 

Código GTIN: 7898943918864

Venda: múltiplos de 10 pares

Peso par: 0,144 gr.

Unidade medida: par

C.A.: 28582

Laudo ensaio nº 1 078 336-203/2016

Norma: EN 420:2003 + A1:2009

EN 388 EN 511

1 • Resistência à penetração de água
Onde 1 indica que não houve penetração

NOTA DESEMPENHO EN511: 1  1  4 

1 • Isolamento Térmico
3• Resistência Térmica


