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Seu cano alongado garante alta proteção para atividades com 

imersão do braço. Excelente relação custo versus benefício 

para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de 

petróleo. 

O acabamento clorinado (sem revestimento interno) aumenta 

a resistência química, permite a higienização e a secagem das 

luvas em qualquer momento, além de evitar a contaminação 

do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como 

ocorre em luvas comuns (forradas ou revestidas).  
 

 
 

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica; sem 

revestimento interno (acabamento clorinado); antiderrapante 

na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho 

reto 45 cm de comprimento. 
 

 
 

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos, 

higienização e serviços gerais. Indústrias: metalmecânica, 

automobilística e petroquímica. Serviços em galvanoplastia e 

saneamento básico. 
 

 
 

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de 

intempéries. 
 

 
 

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em 

água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente 

que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. 

Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. 
Não utilize lavagem a seco. 

 
 

Luvas testadas no Centro Tecnológico de Controle da Qualidade 

- Falcão Bauer. 

Norma EN374 - Proteção das mãos do usuário contra agentes 

químicos, tais como: 

. (A) Metanol - Classe química: Álcool - Nível 3;  

. (B) Acetona - Classe química: Cetona - Nível 1; 

. (C) Acetonitrila - Classe química: Composto de nitrila - Nível 1; 

. (E) Sulfeto de carbono - Classe química: Enxofre - Nível 2;  

. (F) Tolueno - Classe química: Hidrocarboneto aromático - Nível 3; 

. (G) Dietilamina - Classe química: Amina - Nível 2; 

. (H) Tetrahidrofurano - Classe química: Éter - Nível 1; 

. (I) Acetato de Etila - Classe química: Éster - Nível 2;  

. (J) n-Heptano - classe química: hidrocarbonetos saturados 

(alifáticos) - nível 6;  

. (K) Hidróxido de Sódio 40% - classe química: base inorgânica - nível 

6; 

. (L) Ácido Sulfúrico 96% - classe química: ácido inorgânico – nível 3. 

Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário 

contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, 

com níveis de desempenho 3102, onde: 
 

. 3 Resistência a abrasão. 

. 1 Resistência ao corte por lâmina. 

. 0 Resistência ao rasgamento.  

. 2 Resistência a perfuração por punção. 
 

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas 

estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados. 

 

      

 

 

DA-36104 
 LUVA NITRÍLICA SEM SUPORTE TÊXTIL E ACABAMENTO CLORINADO  
 (2017 – 2022)  

DA-36.104 

Tamanhos: M (8) / G (9) / XG (10) 

Cor: verde  

CA: 12.254 

Embalagem: 1 par 

Caixa máster: 144 pares 

 

 


