safetex PRO 157

látex natural

luva de segurança
ficha técnica
Material: Luva confeccionada em látex natural, antiderrapante na palma,
dedos e unhas.
Cor: Preta
Tamanho: 7, 8, 9 E 10
Espessura: 0,62mm
Comprimento: 0,30cm
Interior: Talcado
Embalagem:
• Embalagem com 1 par
• Sub-embalagem com 10 pares
• Caixa Máster com 100 pares

resultados de desempenho
Proteção à Prova de Líquidos.
MT 11

MECÂNICO
EN388

CA - nacional: 3.890
CA - importado: 17.858

Legendas

Proteção contra riscos mecânicos.
Níveis de desempenho conforme Norma EN388.
2 1 1 1

MECÂNICO
EN388

resistência a perfuração (0 a 4)
resistência a rasgo (0 a 4)
resitência a corte (0 a 5)
resistência a abrasão (0 a 4)

Para maiores informações sobre desempenho e indicações
de uso, fale conosco: www.mucambopro.com.br

luva de segurança
Vantagens específicas
• Excelente resistência mecânica e durabilidade devido à espessura.
• Interior talcado.
• Baixa degradação por UV ou ozônio.
• Conforto, destreza e precisão em trabalhos de manutenção, conservação, limpeza e construção civil.

Principais usos
• Construção civil.
• Manutenção geral em fábricas.
• Trabalhos gerais em indústrias químicas.
• Serviços de conservação e limpeza.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO
É recomendado checar se as luvas estão adequadas para o uso. As condições do posto de trabalho podem estar diferentes de quando foram
realizados os testes.
• Armazene as luvas em sua embalagem original, protegidos de fontes de calor, luz ultra-violeta e umidade.
• Calce as luvas com as mãos limpas e secas.
• Certifique-se que as luvas estejam secas antes de calçá-las.
• Cuidado: O uso inadequado ou submeter as luvas a limpeza ou lavagens industriais não é recomendado podendo causar alterações nos níveis
de desempenho, reduzindo drasticamente sua eficiência.
• Verifique se as luvas contém rachaduras, rasgos ou defeitos antes da reutilização.
• Perigo: A utilização em atividades com equipamentos em movimento (tornos, lixadeiras, furadeiras, etc) poderá causar acidentes graves.

