LUVA DE PVC FORRADA COM PALMA ÁSPERA

EN 388

3.1.1.1

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Excelente resistência química.
• Elevada resistência a abrasão e
rasgamento.
• Forrado internamente.
• Impermeável.
• Boa aderência.

Descrição do produto
Luva com revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e
forro interno em algodão. Altamente resistente a produtos químicos,
principalmente produtos ácidos, alcalinos, solventes e derivados de
petróleo como querosene. O forro em algodão garante maior absorção
ao suor, proporcionando mais conforto ao usuário. Palma áspera oferece
melhor aderência da luva.
Tipo de resistência
Classificação de Abrasão
Corte
segurança
3
1

Rasgamento
1

Perfuração
1

Revestimento
Material forro

Policloreto de vinila
Algodão

Aplicação

Manuseio de produtos químicos; manuseio de alvenaria, materiais
abrasivos, concreto e cimento; Manuseio de lubrificantes e solventes
orgânicos; Limpeza e desengraxe com sabões e detergentes
formulados; Processamento químico.

Qtde. embalagem

Tamanho

1 par

9

Comprimento
260mm
360mm
460mm

Código
0899 430 103
0899 430 104
0899 430 105

LUVA DE ALGODÃO COM LÁTEX CORRUGADO
LARANJA – RED LINE
Descrição do produto
Luva em malha de algodão revestida com látex corrugado na palma e
parcialmente no dorso. Punho em malha de algodão.
Oferece boa resistência ao rasgamento devido ao acabamento
corrugado da face palmar.
Classificação de
Segurança
Revestimento
Parcial
Material Forro
Punho

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Forração em malha de algodão
absorvente da transpiração.
• Totalmente revestida em látex
corrugado antiaderente e
antiderrapante.
• Formato anatômico.
• Resistência ao desgaste prematuro
devido ao acabamento rugoso.

Aplicação

Tipos de Resistência
Abrasão

Corte

Rasgamento

Perfuração

1

2

3

1

Látex corrugado na palma e parcial no dorso
Algodão (suedine aflanelado)
Malha de algodão.
Luva para proteção das mãos em trabalhos secos ou úmidos da
Construção Civil, Logística, Indústria Metalúrgica, Coleta de lixo
especialmente na seletividade dos resíduos secos, Atividades florestais, Agroindústria, na colheita de frutos e afins, Indústria Cerâmica,
Gráficas, Jardinagem, Manutenções leves.

Qtde. embalagem
1 par

Tamanho
9
10

Comprimento
260mm

Código
0899 408 109
0899 408 110

Para mais informações, por favor contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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