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VENCIMENTO

CARACTERISTICAS

As luvas Qualiplus são confeccionadas em látex da mais alta Qualidade proporcionando ao usuário
destreza e flexibilidade.
ESPECIFICAÇÕES

Luva de proteção em borracha natural (látex) impermeável, flocada internamente com algodão, palma
com acabamento alto relevo antideslizante.
VANTAGENS







Palma em alto relevo antiderrapante oferece maior destreza na manipulação de materiais;
Resistência mecânica: proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos aos
cortes e abrasão;
Interior com acabamento de flocos de algodão, oferece facilidade no calçamento e
descalçamento das luvas, além de maior conforto e melhor absorção do suor em usos
prolongados;
Resistente ao rasgamento e excelente flexibilidade.

LIMITAÇÕES


√

O Látex não é resistente a hidrocarbonetos, graxas e óleos;
Dependendo da suscetibilidade individual o látex pode causar alergias

ILUSTRAÇÃO

TAMANHOS

Tamanhos

Especificações (mínimo em mm)

Perímetros (mm)

7,0 (P)

332 mm

223

8,0 (M)

330 mm

234

9,0 (G)

320 mm

246

10,0 (XG)

335 mm

256

11. ESPESSURAS:
EMBALAGEM:

0,40 mm ± 0,5 mm

Caixa com 120 pares
CLASSIFICAÇÃO À RESISTÊNCIA QUIMICA



Detergentes, sabões, amoníaco e similares; Ácidos orgânicos; Cetonas.

CLASSIFICAÇÃO À RESISTÊNCIA MECÂNICA






Abrasão: 01
Corte: 00
Rasgamento: 00
Perfuração: 00

RECOMENDAÇÕES DE USO

Observar se a luva é adequada para proteção dos riscos presentes no processo de trabalho;
Inspecionar a luva e verificar se há rasgamentos;
Não recomendamos o uso associado de jóias e bijuterias;
Antes de calçar as luvas, as mãos devem estar secas e livres de qualquer produto;
ARMAZENAMENTO

Sem uso: Armazenar as luvas em locais secos e longe de fontes de calor;
Após uso: Não armazenar as luvas em uso em locais fechados (gavetas e armários) - Armazenar longe
de fontes de calor ou umidade.
DESCARTE

Recomendamos que a destinação final atenda as mesmas indicações que o produto
manipulado.
PERIODICIDADE DE TROCA

A durabilidade do produto depende do nível de exposição aos riscos envolvidos no processo;
dos cuidados de uso e conservação;
Ao constatar avarias (rasgamentos) o material deverá ser substituído.
RECOMENDAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

Não recomendamos a Lavagem Industrial, dependendo do procedimento e produtos
utilizados no processo podem alterar as características originais do produto.
Higienização - Utilizar detergente neutro e água morna (até 40°C) e escovas de cerdas macias,
enxaguar em água morna ou fria. Secar sombra pendurando-as com o punho para baixo. Não
utilizar desengraxantes, produtos de lavagem a seco e alvejante (água sanitária).

