FICHA TÉCNICA
LUVA TÉCNICA
Especificações
Marca: ULTRA SAFE
Código: TEL508001013
CA: 25.636 (NBR 13712:1996)
Peso: 120 g
Tamanho: Único
Composição
Luva de segurança confeccionada em couro tipo vaqueta na cor natural, com linhas de nylon e tecido de
poliéster.
Nota: Os materiais utilizados não possuem substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar riscos a
saúde do usuário, bem como o Ph do couro encontra-se dentro das especificações de acordo com as
normas vigentes, conforme relatório de ensaio nº 1.006.851-203 do IPT-Franca.
Recomendações de uso
• Recomendamos utilizar as luvas alternadamente entre os dias; sempre com a face palmar para baixo;
• Não utilizar as luvas sobre ou sob outros modelos de luvas;
• Não é recomendado o reparo das luvas (costuras, reformas, etc.);
• Recomendamos utilizar as luvas juntamente com cremes de proteção.
Higienização
• Limpar as luvas utilizando um pano limpo e umedecido com água (não utilizar nenhum outro produto 		
natural ou químico) e secar à sombra;
• Nunca secar as luvas ao sol ou próximo a fontes de calor, pois isto pode gerar o ressecamento do couro;
• Caso ocorra de molhar ou umedecer as luvas, secar à sombra.
Armazenamento
• No caso de produto novo, armazenar em local seco e arejado, longe de fontes de calor ou umidade na
embalagem original do produto.
• No caso da embalagem já ter sido aberta e o produto utilizado, recomendamos armazenar o produto em
local seco e arejado, longe de fontes de calor ou umidade.
Níveis de proteção do EPI
Níveis de desempenho de acordo com Norma BS EN 388:2003 de acordo com relatório de ensaio
Nº 1.006.851-203 do IPT- Franca (SP):
• Resistência a abrasão: Nível 2
• Resistência ao corte por lâmina: Nível 0
• Resistência ao rasgamento: Nível 2
• Resistência à perfuração por punção: Nível 3
Restrições e limitações do equipamento
Produto destinado para a proteção das mãos contra agentes mecânicos, não recomendado utilizar contra
outros agentes, como por exemplo, agentes químicos, térmicos, etc.
Incompatibilidade com outros EPI
Não utilizar as luvas com outras luvas sob ou sobrepostas.
Vida útil
Este produto não possui um período pré-determinado de vida útil ou substituição; ele dependerá da
atividade empregada à luva e aos cuidados do usuário com o equipamento, uma vez que esta luva
destina-se a variadas atividades e situações de trabalho e proteção ao usuário;
Periodicidade de substituição
A substituição do produto deve ocorrer quando apresentar rasgos ou perfurações no couro, rompimento
das costuras ou quando for observado desgaste natural do couro decorrente da utilização que gere riscos
a saúde do usuário.
Alterações no produto
Elas não são recomendadas. Eventuais alterações podem prejudicar a eficácia das luvas com o desgaste
natural do couro decorrente da utilização das mesmas, reduzindo assim o nível de proteção.
Condições ambientais ou de higienização
Não expor o produto a fontes de calor ou umidade, pois pode comprometer a integridade do produto,
portanto, reduzindo o nível de proteção ao usuário.
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