Luvas Protecção

luvas protecção

Luvas de Protecção
Norma

Definição

EN 420

Exigências Gerais:
Define as exigências gerais em termos de identificação do fabricante e da marca do produto, composição da luva, embalagem, tamanhos
disponíveis...

EN 388

Riscos Mecânicos:
A norma EN388 aplica-se a todas as classes de luvas de protecção no referente às agressões físicas e mecânicas por abrasão, corte,
perfuração e desgarre. Esta norma não se aplica às luvas anti vibratórias.
Nível Exigência:
1º Nível: 0 a 4 - Resistência à abrasão
2º Nível: 0 a 5 - Resistência ao corte
3º Nível: 0 a 4 - Resistência ao desgarre
4º Nível: 0 a 4 - Resistência à perfuração

EN 374

Micro Organismos
A norma EN374-2 especifica um método de ensaio para a resistência à penetração das luvas de protecção contra os produtos químicos e/ou
os micro organismos. Quando as luvas resistem à penetração, ensaiadas segundo esta parte da EN374, constituem uma barreira eficaz contra
os riscos microbiológicos.
A norma EN374-3 concerne à determinação da resistência dos materiais que constituem as luvas de protecção contra produtos químicos não
gasosos potencialmente perigosos em caso de contacto contínuo. É conveniente insistir, por conseguinte, no facto de que este ensaio não
toma em conta as condições susceptíveis de aparecer em serviço e recomenda-se não utilizar os resultados do ensaio, que têm um valor
essencialmente relativa, mais para comparar materiais em função das grandes categorias de tempo de impermeabilidade.
Nível Exigência:
1º Nível: 0 a 1 - Penetração: indica que o produto resiste ou não resiste à penetração de água e de ar.
2º Nível:0 a 6 - Permeabilidade: Indica o tempo que necessita um produto perigoso para atravessar a película protectora por permeabilidade.

EN 407

Resistência ao Calor e/ou Fogo
A norma EN407 especifica os métodos de ensaio, as exigências gerais, os níveis de eficiência térmica e de marcação das luvas de protecção
contra o calor e/ou o fogo. Aplica-se a todas as luvas que devem proteger as mãos contra o calor e/ou as chamas, numa ou das várias formas
seguintes: fogo, calor de contacto, calor por convecção, calor radiante, pequenas protecções de metal fundido ou grandes projecções de
metais em fusão. Os ensaios de produtos só podem ser realizados para níveis de eficiência e não para níveis de protecção.
Nível de Exigência: Nível: 1 a 4

EN 511

Resistência ao frio
A norma EN511 define as exigências e métodos de ensaios das luvas de protecção contra o frio transmitido por convecção ou condução até
50 graus negativos. Este frio pode estar relacionado com as condições climáticas ou com uma actividade industrial. Os valores específicos
dos diferentes níveis de eficiência determinam-se segundo as exigências específicas de cada categoria de risco ou no âmbito de cada
aplicação especial. Os ensaios de produtos só podem ser realizados para níveis de eficiência e não para níveis de protecção.
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Luva Tipo Chefe Amarela (Búfalo)
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 80001
• Luva tipo Chefe em pele amarela de 1ª Qualidade;
• Punho com elástico no interior, cosidas com fio polyester/algodão;
• Espessura: 0.9 - 1.1mm;
• Tamanhos: 9 e 10;
• Categoria II;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388

2132

Luva Tipo Chefe Amarela (Vaca)
Ref. 80002
• Luva tipo Chefe em pele amarela de 1ª Qualidade;
• Punho com elástico no interior, cosidas com fio polyester/algodão;
• Espessura: 0.9 - 1.1mm;
• Tamanhos: 9 e 10;
•Categoria II;
•Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388
2132

Luva Tipo Americano
Ref. 80003

• Luva Tipo Americano, com palma flor cinza;
• Cosidas com fio polyester/algodão;
• Tamanho: 10 ;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388

2132

Luva Tipo Chefe Mista Amarela
Ref. 80004

2142

• Luva tipo Chefe pele mista (Pele/crute);
• Parte dorsal em crute cinzento e palma da mão em pele bovino amarela de 1ª Qualidade;
• Punho com elástico no interior, cosidas com fio polyester/algodão;
• Espessura: 0.9 - 1.1mm;
• Tamanhos: 9 e 10;
• Categoria II;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388

Luva Tipo Chefe Mista Cinza
Ref. 80005
• Luva tipo Chefe pele mista (Pele/crute);
• Parte dorsal em crute cinzento e palma da mão em pele bovino cinzenta de 1ª Qualidade;
• Punho com elástico no interior, cosidas com fio polyester/algodão;
• Espessura: 0.9 - 1.1mm;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Categoria II;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388

78

2142

Ref. 80007
• Luva de Soldador, em crute de 1.ª qualidade, com reforço na palma e dedos;
• Cosidas com fio polyester/algodão. Interior da luva forrado em tecido de sarja de cor azul;
• Comprimento: 35cm;
• Espessura: 0.9 - 1.1mm;
• Tamanho: 10;
• Categoria II;
• Recomendado para trabalhos de soldadura e trabalhos que impliquem riscos térmicos, altas
temperaturas (mais de 200ºC);
• Norma EN 420, EN 388

3244

Resistência Mecânica

Luva de Soldador

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 80007K

3244

• Luva de Soldador em crute de 1ª qualidade, com reforço na palma e dedos;
• Cosidas com fio kevlar. Interior da luva forrado em tecido de sarja cor azul;
• Comprimento: 35cm;
• Espessura: 0.9 - 1.1mm;
• Tamanho: 10;
• Categoria II;
• Recomendado para trabalhos de soldadura e trabalhos que impliquem riscos térmicos,
altas temperaturas (mais de 200ºC);
• Norma EN 420, EN 388

Luva Tipo Americano
Ref. 80008

• Luva tipo Americano em crute de 1ª qualidade, com reforço na palma e dedos;
• Cosidas com fio polyester/algodão;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388

2134

Luva Tipo Chefe Pele Cinza
Ref. 80011

2132

• Luva tipo Chefe em pele cinza de 1ª Qualidade.;
• Punho com elástico no interior, cosidas com fio polyester/algodão;
• Espessura: 0.9-1.1 mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Categoria II;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388

Luva Tipo Chefe Crute Cinza
Ref. 80012
• Luva tipo Chefe cinzenta em crute de 1ª Qualidade;
• Cosidas com fio polyester/algodão;
• Espessura: 0.9-1.1 mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Categoria II;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420, EN 388

3123
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Luva Tipo Americano
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 80013

• Luva tipo Americano em crute de 1ª Qualidade;
• Cosidas com fio polyeter/algodão;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, indústria eléctrica, montagem, mecânica, cargas e descargas;
• Norma EN 420

Luvas de Soldador
Ref. 80014

• Luva de Soldador em crute de 1ª Qualidade;
• Cozidas com fio polyester/algodão;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, soldadura;
• Norma EN 420

Ref. 80015

•Luva de Soldador em crute de 1ª Qualidade;
• Cosidas com fio polyester/algodão;
• Comprimento: 35cm;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, soldadura;
• Norma EN 420

Ref. 80016

• Luva de Soldador em crute de 1ª Qualidade, com reforço na palma;
• Cosidas com fio polyester/algodão;
• Comprimento: 28cm;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, soldadura;
• Norma: EN 420

Ref. 80018

• Luva de Soldador em crute de 1ª Qualidade com palma em pele;
• Cosidas com fio polyester/algodão;
• Comprimento: 35cm;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, soldadura;
• Norma EN 420
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Ref. 80046

• Luvas em algodão, com revestimento de látex, punho em Elastofix que garante a colocação correcta da luva;
• Revestimento anti deslizante, rugoso e ondulado para excelente aderência;
• Dorso arejado e forro 100% algodão para maior conforto do utilizador;
• Excelente resistência ao corte, abrasão e ao rasgo;
•Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manipulações de peças escorregadias, ligeiramente afiadas e perfurantes, assim como
a indústria do vidro, construção e das colectividades locais (recolha de resíduos, jardinagem);
4131

Resistência Mecânica

Luva Flexirex Tropique

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Flexitril
Ref. 80047/8

• Luva com banho de nitrilo sobre forro de tela entretelada;
• Revestimento tratado e garantido anti estático, anti deslizante, rugoso e ondulado para excelente aderência;
• Revestimento resistente aos produtos químicos, óleos, gorduras, álcool e dissolventes;
•Boa maneabilidade e flexibilidade, excelente resistência à abrasão;
• Disponível em dois comprimentos:
- Ref. 80048 - 27 cm;
- Ref. 80047 - 35 cm;
• Tamanhos: Ref. 80048-7,8,9 e 10 / Ref. 80047-8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para trabalhos com leve risco de corte em ambientes sujos, nas industrias mecânicas (postos de
produção e de montagem) e manipulações de produtos químicos, óleos, dissolventes;
3121

• Norma EN 420, EN 388

Luva Látex K2000
Ref. 81095

3143

• Luva em poli-algodão, sem costuras, revestida a látex rugoso, na palma e dedos;
• Dorso arejado de forma a manter as mãos frescas;
• Excelente aderência em seco e molhado;
•Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para construção, recolha de resíduos e processo de manipulação em geral;
• Norma EN 420, EN 388

Luva alta visibilidade - Laranja
Ref. 81329
• Luva em malha com suporte térmico recoberta a látex;
• Suporte têxtil sem costuras de galga 7;
• Dorso arejado de forma a permitir a transpiração da mão;
• Revestimento na palma e dedos com látex rugoso preto;
• Polegar totalmente recoberto para proteger a parte mais vulnerável da mão;
• Excelente flexibilidade e conforto;
• Mantém-se extremamente flexível mesmo em baixas temperaturas;
• Excelente aderência;
• Imediata sensação de calor ao calçar a luva;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para manipulações em ambientes sujos, embalagem e engenharia;

1231

020

• Norma EN 450, EN 388 e EN 511
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Luva alta visibilidade - Amarela
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 81231
• Luva em malha com suporte térmico recoberta a látex;
• Suporte têxtil sem costuras de galga 7;
• Dorso arejado de forma a permitir a transpiração da mão;
• Revestimento na palma e dedos com látex rugoso preto;
• Polegar totalmente recoberto para proteger a parte mais vulnerável da mão;
• Excelente flexibilidade e conforto;
• Mantém-se extremamente flexível mesmo em baixas temperaturas;
• Excelente aderência;
• Imediata sensação de calor ao calçar a luva;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para manipulações em ambientes sujos, embalagem e engenharia;

1231

020

• Norma EN 450, EN 388 e EN 511

Luva Nitrilo N230B
Ref. 81028
• Luva 100% algodão com revestimento de nitrilo azul;
• Punho em malha e dorso arejado;
• Excelente maneabilidade, aderência e excelente nível de protecção à abrasão;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
•Recomendado para manipulações em ambientes sujos, embalagem e engenharia;
4111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo N250B / N250Y
Ref. 81029/40

• Luva 100% algodão com revestimento de nitrilo azul ou amarela;
• Totalmente revestida, punho em malha;
• Excelente maneabilidade, aderência e excelente nível de protecção à abrasão;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para manipulações em ambientes sujos, embalagem e engenharia;
• Disponível em Azul (Ref. 81029) e amarelo (Ref. 81040);
4111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Látex PG10
Ref. 81200

• Luva em algodão, jogo 10, com revestimento em látex;
• Acabamento rugoso e ondulado para excelente aderência, inclusive em meios com humidade;
• Polegar completamente revestido para proteger a parte mais vulnerável da mão. Dorso arejado
para maior conforto do utilizador;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Elevada resistência à abrasão e ao rasgo;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manipulações e inspecção de produtos e para trabalhos de manutenção geral;
• Norma EN 420, EN 388
3141
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Luvas Protecção

Luva Multiusos Comarex 35
Ref. 80087
• Luva com banho duplo de borracha natural, acabamento rugoso sobre malha de algodão;
• Revestimento impermeável;
• Proporciona um elevado grau de conforto durante a sua utilização e um óptimo
isolamento térmico (uso em camâras frigorificas e águas quentes);
• Resistente ao calor até 250ºC e ao frio até - 20ºC;
• Comprimento: 35cm;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para trabalhos intensivos com objectos escorregadios, húmidos, frios e
quentes, construção e obras públicas e indústria do aço (placas laminadas);

Resistência Mecânica

Resistência Mecânica

• Norma EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

3231

011

02XXX

Luva PVC Multipost VHP
Ref. 81168-27/40

• Luva em PVC reforçado recoberta por um composto anti abrasivo (cristal microgranulado super
reforçado);
• Forro em fibras de alta resistência, utilizando a tecnologia de ponto Techcor (elevado nível de
protecção ao corte);
• Óptima destreza e conforto;
• Excelente protecção ao corte e resistência à abrasão;
• Resistente a óleos de corte, gorduras e hidrocarbonetos;
• Disponível em 2 comprimentos:
- Ref. 81168-27 - 27cm
- Ref. 81168-40 - 40cm
• Tamanhos: 8,9 e 10;
• Recomendado para trabalhos mecânicos intensivos em ambientes expostos a substâncias
químicas e contaminantes (Azeites, petróleo e derivados, bases, ácidos, etc);
4443

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo N630/N640
Ref. 81030/1

• Luva 100% algodão revestida a nitrilo azul;
• Punho em malha, dorso arejado que oferece um maior conforto em condições de trabalho a temperaturas elevadas;
• Acabamento em nitrilo reforçado para usos intensivos;
• Forro 100% algodão afelpado;
• Robusta e ao mesmo tempo flexível. Excelente aderência em seco;
• Disponível com punho em malha (Ref. 81030) e punho em tela (Ref. 81031);
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para manipulações intensivas e agressivas, ideal para manuseamento de tambores e contentores
húmidos, pré-reforçados;
• Norma EN 420, EN 388
4221
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Luva Nitrilo N650/N660
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 81032/3

• Luva 100% algodão totalmente revestida a nitrilo azul;
• Totalmente revestida para garantir uma protecção em meios húmidos e/ou contaminados;
• Acabamento em nitrilo reforçado para usos intensivos;
• Forro 100% algodão afelpado;
• Robusta e ao mesmo tempo flexível. Excelente aderência em seco;
• Disponível com punho em malha (Ref. 81032) e punho tela (Ref. 81033);
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para manipulações intensivas e agressivas;
4221

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo N730/N740
Ref. 81034/5

• Luva 100% algodão recoberta a nitrilo azul;
• Dorso arejado oferece um maior conforto em condições de trabalho a temperaturas elevadas;
• Forro 100% algodão afelpado;
• Excelente resistência à abrasão;
• Disponível com punho em malha (Ref. 81034) e punho em tela (Ref. 81035);
• Tamanhos: 9 e 10;
• Recomendado para manipulações intensivas e agressivas, ideal para manuseamento de tambores e contentores
húmidos, pré-reforçados;
4232

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo N760
Ref. 81036

• Luva 100% algodão totalmente recoberta a nitrilo azul;
• Punho em tela, de 7cm;
• Acabamento com reforço de nitrilo para trabalhos pesados;
• Felpa na pala e reforço de jersey no dorso;
• Tamanhos: 10 e 11;
• Recomendado para manipulações de peças, indústria mecânica e limpezas industriais;
• Norma EN 420, EN 388
4232
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Ref. 81348
• Luva de suporte têxtil sintético com recobrimento sintético;
• Luva tricotada jogo 13;
• Fabricada com fios de elevada performance e alta visibilidade, com utilização da tecnologia de tricotagem
Techcor.
• Revestimento de compostos sintéticos de base aquosa cor cinzento, ligeiro e de alta sensibilidade;
• Tratamento de repelência óleos e água, no recobrimento e suporte;
• Luva isenta de silicone DMF;
• Excelente conforto e destreza;
• Luva isenta de cotão;
• Boa resistência à abrasão e corte;
• Suporte amarelo de alta visibilidade;
• Tamanhos: 7(S),8 (M), 9(L) e 10(XL);
• Recomendado para aplicações de alta sensibilidade e simultaneamente elevada protecção aos cortes, industrias
mecânicas e manipulações de objecto cortantes; Não usar para manipulações de líquidos; Não usar em máquinas
rotativas na qual a luva possa ficar presa;

Luvas Protecção

Luva Techcor HI-VIZ P 3000

Resistência Mecânica

Resistência Mecânica

4332

• Norma EN 420, EN 388

Luva Poliuretano Aerostar
Ref. 81234

• Luva em malha, sem costuras, com recobrimento 3/4 de poliuretano;
• Peso leve e elástico para garantir conforto. Luva sem pelos, desenhada para proteger os objectos das marcas
dos dedos;
• Excelente destreza e flexibilidade e óptima resistência à abrasão;
• Tamanho: 5.5, 6, 6/7, 7/8, 8/9 e 9/10;
• Disponível com recobrimento 3/4 de poliuretano (Ref. 81234);
• Recomendado para controlo de qualidade, manipulação de peças pequenas e trabalhos de embalagem;
• Útil para trabalhos que requerem manipulação de objectos como um acabamento de qualidade excelente e
livre de marcas;
• Norma EN 420, EN 388

Ref. 81234

Luva Nylon Colortex Bl1 IBL1 Picots 1F
Ref. 81238/9
• Luva em nylon, sem costuras;
• Textura de nylon azul na superfície externa e algodão na interna, de forma a garantir um alto nível de
conforto;
• Excelente destreza e flexibilidade;
• Disponível em versão têxtil (Ref. 81238) e com pontos de PVC na palma e nos dedos (Ref. 81239);
• Tamanhos: Ref. 81238 - 6, 7, 8, 9, 10 e 11/Ref. 81239 - 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos de embalagem de precisão ou manipulação precisa, especialmente em
condições sujas;
Ref. 81238
• Norma EN 420, EN 388
Ref. 81239

Luva Nylon N100
Ref. 81358

3122

• Luva de suporte em nylon com recobrimento na palma e dedos em espuma de nitrilo ligeiro;
• Luva tricotada jogo 13, fina e elástica;
• Excelente conforto devido;
• Excelente flexibilidade e destreza, garante um excelente conforto;
• Excelente resistência à abrasão;
• O seu recobrimento garante uma elevada resistência à manipulação de peças poluídas;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para todos os trabalhos que exijam elevados níveis de destreza;

85

Luva Kevlar FB10
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 81046
• Luva 100% kevlar, galga 13, sem costuras, ambidextra;
• Protege contra cortes;
• Resistente até 100ºC;
• Adequada para utilizar como luva interior;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para indústria do papel e embalagem;
• Norma EN 420, EN 388, EN-407
124X

X1XXX

Luva Algodão Monofil1
Ref. 81076
• Luva 100% algodão, jogo 13, sem costuras;
• Tecida em fibras naturais, pulso de elástico com trama de látex;
• Forma ambidextra, duplica a vida útil da luva. Pode ser utilizada como luva interior confortável;
• Excelente ajuste à mão devido à sua extensibilidade;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Tamanhos: 6/7, 7/8, 8/9 e 9/10;
• Recomendado para manipulações extrafinas em ambiente seco e limpo que exige uma protecção do
produto, operações de acabamento minucioso;

Luva com revestimento a poliuretano
Ref. 81356

4121

• Luva com revestimento sintético sobre suporte têxtil;
• Punho elástico;
• Sem Costuras;
• Suporte têxtil em 100% poliamida preto;
• Revestimento em poliuretano preto na palma e ponta dos dedos;
• Excelente conforto e destreza;
• Excelente resistência à abrasão;
• Molde ergonómico;
• Não utilizar para manipulação de líquidos;
• Protecção limitada no punho
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10
• Norma EN 420, EN 388

Luva Nylon Monostar 1
Ref. 81244
• Luva em nylon, sem costuras;
• Exterior em fibra de nylon e interior em algodão. Pulso com trama de látex para assegurar óptimo ajuste;
• Forma ambidextra que duplica a vida útil da luva;
• Excelente destreza e conforto;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
•Recomendado para trabalhos de embalagem de precisão;
2141

• Norma EN 420, EN 388
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Ref. 81058
• Luva em poliamida, jogo 13, sem costuras. Punho com trama de látex;
• Forma ambidextra que duplica a vida útil da luva;
• Sem pelos, evita as marcas de dedos sobre as peças manipuladas;
• Óptima destreza e conforto;
• Excelente maneabilidade e resistência à abrasão;
• Recomendado para trabalhos de montagens com precisão ou manipulações de pequenos objectos, embalagens e
indústria electrónica;
• Tamanhos: 6-8, 7-9 e 8-10;
2140

• Norma EN 420, EN 388

Resistência Mecânica

Luva Poliamida Monylon Confort 1

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Luva Malha Elástica Monysoft 1 AS
Ref. 81245

• Luva em malha, sem costuras. Malha elástica e fina para garantir excelente destreza e conforto;
• Punho com trama de látex para assegurar óptimo ajuste;
• Forma ambidextra que duplica a vida útil da luva. Pode utilizar-se como forro para luvas;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos delicados que requerem a protecção do produto manipulado, para
indústria electrónica e pintura;
1131

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo N110
Ref. 81026

• Luva nylon, jogo 13, sem costuras, revestida a nitrilo. Dorso arejado para manter as mãos frescas;
• Totalmente revestida com punho malha;
• Excelente sensibilidade;
• Óptima flexibilidade e durabilidade;
• Óptima destreza;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para montagens mecânicas, manutenção e engenharia;

4132

•Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo N130
Ref. 81355

4121

• Luva com suporte de nylon jogo 13;
• Punho tricotado para melhor fixação;
• Recobrimento sintético de base aquosa na palma;
• Tricotagem fina e elástica para excelente conforto;
• Tratamento de repelência a óleos e água no recobrimento e suporte;
• Isenta de silicone e DMF;
• Proporciona altos níveis de flexibilidade e durabilidade com óptima destreza;
• Excelente conforto;
• Elevada resistência à abrasão;
• Tactilidade e destreza optimizadas;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Norma EN 420, EN 388
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Luva Nitrilo N205
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 81027

• Luva 100% algodão revestida a nitrilo verde;
• Extra ligeira, com acabamento reforçado a nitrilo;
• Dorso arejado para manter as mãos frescas;
• Excelente flexibilidade;
• Tamanhos: 6.5, 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para uma grande variedade de aplicações industriais, desde a embalagem à construção;
2111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Rugoso N1500/N1700
Ref. 81333/4
• Luva nylon revestida a nitrilo rugoso azul;
• Punho malha latéx para um melhor ajuste;
• Disponível com dorso arejado Refª 81333 e totalmente revestida Refª 81334;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos gerais que requerem boa destreza: armazenagem, construção civil,
empresas alimentares;
• Norma EN 420, EN 388

Em conformidade com a
norma 100 Oeko-Tex

4121

Luva Nitrilo Liso N1200/N1300
Ref. 81335/6

• Luva nylon revestida a nitrilo liso azul;
• Punho malha latéx para um melhor ajuste;
• Disponível com dorso arejado Refª 81335 e totalmente revestida Refª 81336;
•Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos gerais que requerem boa destreza: armazenagem, construção civil, empresas
alimentares;
• Norma EN 420, EN 388

Em conformidade com a
norma 100 Oeko-Tex

4121

Luva Kevlar N300
Ref. 81247
• Luva em kevlar com revestimento de nitrilo na palma e dedos;
• Excelente aderência. Óptima maneabilidade e flexibilidade;
• Resistente à abrasão. Excelente nível de protecção ao corte.
• Recobrimento de nitrilo proporciona óptima resistência a óleos e gorduras industriais;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para indústria mecânica;
• Norma EN 420, EN 388
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4242

Ref. 81249

• Luva em Nylon, sem costuras, recoberta a nitrilo na palma e dedos. Punho em malha;
• Malha fina extensível muito cómoda;
• Excelente ajuste à mão devido à sua elasticidade;
• Excelente aderência durante o manuseamento de objectos gordurentos. Óptima resistência à abrasão;
• Revestimento resistente aos óleos e gorduras acumuladas nos objectos;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manipulações finas que necessitam de uma protecção ao contacto com objectos
ligeiramente contaminados, trabalhos de montagem que necessitem destreza;
4121

Resistência Mecânica

Luva Nitrilo NYT 630

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

• Norma EN 420, EN 388

Luva Malha Picostar
Ref. 81042
• Luva em nylon, sem costuras, revestida com pontos de PVC na palma e dedos;
• Tecidas em processo non-stop, malha fina e compacta. Fio Nylon de textura com elevado grau de
elasticidade na parte exterior e fio de algodão na parte interior. Punho em látex;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Excelente aderência, resistência mecânica e à abrasão;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos de montagens com precisão ou manipulações de pequenos objectos;

2141

• Norma EN 420, EN 388

Luva Malha Picolon Confort
Ref. 81043

• Luva em poliamida, sem costuras, revestida com pontos de PVC na palma e dedos. Punho em látex;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Revestimento de PVC na palma e dedos proporciona excelente aderência;
• Óptima resistência mecânica e à abrasão;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para manipulações e embalagem de objectos ligeiramente afiados;
3142

• Norma EN 420, EN 388

Luva Picosoft DG
Ref. 81047
• Luva em poliamida, sem costuras, com pontos de PVC na palma e revestida com uma camada extensível e micro
ventilada em poliuretano na ponta dos dedos;
• Malha fina, elástica e confortável. Pulso em Látex;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Revestimento de poliuretano proporciona excelente aderência;
• Óptima resistência mecânica e à abrasão;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
•Recomendado para trabalhos de montagem com precisão ou manipulações finas, indústria electrónica, controlo de
qualidade e inspecção de produtos;

0121

• Norma EN 420, EN 388
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Luva Poliuretano PU610AS
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 81179
• Luva em poliamida, sem costuras, com recobrimento em poliuretano na palma e dedos. Punho em látex
para um melhor ajuste;
• Excelente conforto e destreza;
• Propriedades anti-estáticas de forma a proteger de descargas electrostáticas;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos de montagens com precisão ou manipulações finas, indústria electrónica,
controlo de qualidade, manipulação ligeira, laboratórios fotográficos, onde exista o risco de descargas
electrostáticas;
3121

• Norma EN 420, EN 388

Luva Poliuretano PX130/PX140
Ref. 81102/3
• Luva em nylon, sem costuras, com revestimento em poliuretano na palma e dedos;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente flexibilidade devido à sua elasticidade;
• Excelente conforto e destreza;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para a Indústria Automóvel. Manipulação de peças pequenas. Trabalho gerais
especialmente electrónicos;
• Disponível em branco (Ref. 81102) e em cinza (Ref. 81103);
• Norma EN 420, EN 388

4131

Luva Nitrilo Grip It Foam
Ref. 81201GF

• Luva nylon, sem costuras, com revestimento de nitrilo na palma e dedos;
• Formato ajustável de forma a proporcionar máxima sensibilidade e destreza;
• Óptima aderência em seco e em molhado;
• Canaliza óleos e líquidos fora da superfície da luva assegurando aderência em molhado;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manuseamento de componentes, trabalhos de armazenagem, electrónica, trabalhos
mecânicos ligeiros;
4121

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Grip It
Ref. 81026GA/GI
• Luva em nylon, sem costuras, com recobrimento de nitrilo na palma da mão e dedos;
• Excelente aderência, destreza e sensibilidade;
• Óptima resistência à abrasão e aos rasgos;
• Disponível em cinza/azul (Ref. 81026GA) e branco/cinza (Ref. 81026GI);
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manuseamento de componentes, trabalhos de armazenagem, electrónica, trabalhos
mecânicos ligeiros;
• Norma: EN 420, EN 388
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4121

Ref. 81095RA/RV/RL

• Luva em polyester/algodão,sem costuras, com revestimento em látex na palma e
dedos;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Revestimento de látex rugoso oferece um elevado nível de aderência;
• Excelente flexibilidade e comodidade;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Disponível em laranja/amarela (Ref. 81049RL), verde/amarela (Ref. 81095RV) e
azul/cinza (Ref. 81095RA);
• Recomendado para transporte, construção, fabricação de automóveis, oficinas,
envios e recolhas, varredores;

Resistência Mecânica

Luva Látex Reflex T

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

• Norma EN 420, EN 388
2142

Luva Nitrilo Nitron Lite
Ref. 81028NL
• Luva em algodão, com revestimento de nitrilo fino, na palma e dedos. Punho malha com elástico para um melhor
ajuste;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente flexibilidade e destreza;
• Óptima aderência, resistente ao corte e à perfuração;
• Contêm agentes fungicidas e bactericidas;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos de manutenção, produção metálica ligeira, montagem e armazenagem;
4111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Nitron
Ref. 81031NT
• Luva em algodão com revestimento em nitrilo na palma e dedos. Punho tela;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Resistente a uma ampla gama de substâncias químicas;
• Óptima resistência à abrasão, rasgos, perfuração, gorduras e azeites;
• Excelente aderência em seco;
• Contêm agentes fungicidas e bactericidas;
• Disponível também totalmente revestida a nitrilo Ref. 81033NT;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para fabricação de metal, fundição, construção civil, recolha de lixo, placas metálicas
grossas, manutenção de vias-férreas;
4221

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Punho Tela Selectron
Ref. 81115
• Luva em 100% algodão com revestimento em nitrilo azul;
• Punho em tela. Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente aderência em seco;
• Óptima resistência à abrasão, cortes e perfuração;
• Resistente a óleos e gorduras;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção civil, indústria
da madeira, indústria de frios, manuseamento de cabos grossos, calceteiros, fundições, indústria naval;

4111

• Norma EN 420, EN 388
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Luva Nitrilo Punho Malha Selectron
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 81116
• Luva em 100% algodão totalmente revestida em nitrilo azul;
• Punho em malha elástica para proporcionar melhor ajuste;
• Excelente aderência em seco;
• Óptima resistência à abrasão, cortes e perfuração;
• Resistente a óleos e gorduras;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção
civil, indústria da madeira, indústria de frios, manuseamento de cabos grossos, calceteiros, fundições,
indústria naval;
4111

• Norma EN 420, EN 388

Luva nitrilo azul punho malha com dorso arejado
Ref. 81380
• Luva de nitrilo azul com dorso arejado
• Forro interior em algodão
• Punho malha.
• O revestimento de nitrilo oferece uma excelente flexibilidade e destreza.
• Está desenhada para ser utilizada em qualquer aplicação de manipulação geral, não
sendo impermeável nem resistente a produtos químicos.
• Excelente aderência em seco e molhado
• Forma anatómica que permite uso prolongado, reduzindo a fadiga das mãos.
• Tamanhos: 9 e 10;

4211

• Norma EN 420, EN 388

Luva nitrilo azul punho malha totalmente revestida
Ref. 81381
• Luva de nitrilo azul totalmente revestida
• Forro interior em algodão
• Punho malha.
• O revestimento de nitrilo oferece uma excelente flexibilidade e destreza.
• Está desenhada para ser utilizada em qualquer aplicação de manipulação geral, não
sendo impermeável nem resistente a produtos químicos.
• Excelente aderência em seco e molhado
• Forma anatómica que permite uso prolongado, reduzindo a fadiga das mãos.
• Tamanhos: 9 e 10;
4211

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Niflex
Ref. 80054NF
• Luva em algodão totalmente recoberta a nitrilo azul;
• Óptima resistência à abrasão e ao corte;
• Óptima aderência em seco e em algumas aplicações onde haja algum óleo;
• Resistente a óleos e gorduras;
• Tamanhos: 7, 7.5, 8, 9 e 10;
• Recomendado para a indústria automóvel, montagem, fabricação ligeira, embalagem,
manutenção, recepção, manipulação e distribuição;
• Norma EN 420, EN 388
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4111

Ref. 81285/6
• Luva para mecânicos;
• Combinação de materiais oferece ao usuário excelente comodidade durante a sua utilização;
• A fibra elástica ajusta-se aos movimentos da mão;
• Reforço sobre a palma e ponta dos dedos asseguram protecção adicional;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Disponível em duas versões: Luva com 3 dedos descobertos Ref. 81285;
Luva com os 5 dedos cobertos Ref. 81286;
• Recomendado para trabalhos mecânicos, montagem, construção, armazenagem;

2121

Resistência Mecânica

Luva Mecânica Multi-Task

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

• Norma EN 420, EN 388

Luva c/ Pontos PVC Firmadot
Ref. 81042FD

• Luva em poliéster/algodão, sem costuras, revestida com pontos PVC em ambas as faces;
• Excelente aderência e flexibilidade;
• Óptima resistência à abrasão;
• Ambidextras, aumentando assim a vida útil da luva;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos em linhas de montagem, armazenagem, indústria automóvel, embalamento;
114X

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nylon revestida nitrilo cinza
Ref. 81379
• Luva em nylon revestida na palma em nitrilo cor cinza.
• Lavável na máquina.
• O revestimento de nitrilo oferece uma excelente flexibilidade e destreza.
• Excelente aderência em seco e molhado
• Forma anatómica que permite uso prolongado, reduzindo a fadiga das mãos.
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
4131

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Matrix F Grip
Ref. 80027CZ

• Luva em nylon, sem costuras, recoberta a nitrilo na palma e dedos;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente flexibilidade devido ao ajuste à mão;
• Disponível também totalmente revestida (Ref. 81325);
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manuseamento de componentes, electrónica, trabalhos mecânicos ligeiros,
inspecção de produtos, indústria automóvel;
4121

• Norma EN 420, EN 388
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Luva Poliuretano Matrix P Grip
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 81103CZ

• Luva em nylon preta, com revestimento de poliuretano na palma e dedos;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente flexibilidade devido ao ajuste à mão;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para manuseamento de componentes, electrónica, trabalhos mecânicos ligeiros, inspecção
de produtos, indústria automóvel;
ref.
Cor
81103CZ
81103BR
81103PT

• Norma EN 420, EN 388

Cinza
Branco
Preto

3131

Luva Látex Matrix S Grip
Ref. 81158

• Luva em polyester algodão, sem costuras, com revestimento em látex na palma e dedos;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente protecção mecânica;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para oficinas, trabalhos de expedição, indústria automóvel, recolha de lixo, transporte,
construção;
2131

• Norma EN 420, EN 388

Luva c/ Pontos PVC Matrix D Grip
Ref. 81075
• Luva em nylon cinza, sem costuras, revestida com pontos de PVC na palma e dedos;
• Excelente conforto. Forma anatómica, para proporcionar um alto nível de sensibilidade;
• Excelente aderência e flexibilidade;
• Óptima resistência contra à abrasão e rasgos;
•Disponível nas cores cinza e branco;
•Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos em linha de montagem, armazenagem, indústria automóvel, embalamento;
• Norma EN 420, EN 388

214X

Luva Alta Visibilidade Matrix HI-Viz
Ref. 81288
• Luva em malha térmica, sem costuras, de alta visibilidade, com recobrimento de latéx rugoso na palma e
dedos;
• Excelente aderência;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Forro térmico proporciona conforto e protecção do frio ao usuário. Malha alta visibilidade melhora a
visibilidade na penumbra (meia luz);
• Tamanhos: 7,8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos em penumbra e ambientes frios;
2241

• Norma EN 420, EN 388
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Luvas Protecção

Luva Algodão
Ref. 81175
• Luva em algodão, malha grossa, sem punho;
• Tamanho único;
• Comprimento: 26cm;
• Espessura: 0,5mm;
• Adequada para riscos mínimos;
• Disponível também com punho elástico Refª 80081;
• Recomendado para indústria automóvel, fotográfica electrónica, manipulação de peças pequenas e limpeza,
jardinagem;

Resistência Mecânica

Resistência Mecânica

• Norma EN 420

Luva Algodão
Ref. 80073

• Luva em algodão, sem costuras. Punho em elástico;
• Adequada para riscos mínimos;
• Tamanhos: M (Mulher) e H (Homem);
• Comprimento: 22 cm (Mulher) e 26 cm (Homem) ;
• Recomendado para armazéns, inspecções, montagens, limpeza, indústria automóvel, manipulação de
peças quentes < a 40ºC;
• Norma EN 420

Luva Nitrilo
Ref. 80027

• Luva em nylon, sem costuras, com recobrimento em nitrilo ligeiro na palma e dedos. Punho elástico;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Impermeável a líquidos na zona recoberta, com tratamento para evitar a irritação da pele;
• Excelente aderência em seco;
• Tamanhos: 6 (21cm), 7 (22cm), 8 (23cm), 9 (24cm) e 10 (22cm);
• Recomendado para uso geral, manipulação de peças pequenas e montagem, indústria geral e
automóvel;
• Norma EN 420, EN 388

4121

Luva Pele c/ Protecção Arterial
Ref. 80024

• Luva em pele de bovino com punho em malha;
• Protecção arterial (parte interna do pulso) em pele;
• Excelente conforto e maneabilidade;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para construção, manuseamento de ferramentas, condutores de carros industriais e de
veículos de estaleiro, etc;
3122

• Norma EN 420, EN 388
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Luva Polyester/Algodão
Resistência Mecânica

Luvas Protecção

Resistência Mecânica

Ref. 80080

• Luva em polyester/algodão, malha mesclado;
• Adequada para riscos mínimos;
• Tamanhos: 8 (verde-24cm), 9 (amarelo-25cm) e 10 (vermelho -26cm);
• Recomendado para pesca, construção, trabalhos de limpeza e uso geral;
X14X

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Punho Malha
Ref. 81116N
• Luva em 100% algodão totalmente revestida em nitrilo azul;
• Punho em malha elástica para proporcionar melhor ajuste;
• Excelente aderência em seco;
• Óptima resistência à abrasão, cortes e perfuração;
• Resistente a óleos e gorduras;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção
civil, indústria de frios, manuseamento de cabos grossos, calceteiros, fundições, indústria naval;
3111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Punho Malha
Ref. 81117N
• Luva em 100% algodão com revestimento em nitrilo azul;
• Punho em malha elástica para proporcionar melhor ajuste;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente aderência em seco;
• Óptima resistência à abrasão, cortes e perfuração;
• Resistente a óleos e gorduras;
• Tamanho: 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção civil,
indústria da madeira, indústria de frios, manuseamento de cabos grossos, calceteiros, fundições, indústria naval;
3111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Punho Tela
Ref. 81115N
• Luva em 100% algodão com revestimento em nitrilo azul;
• Punho em tela. Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente aderência em seco;
•Óptima resistência à abrasão, cortes e perfuração;
•Resistente a óleos e gorduras;
•Tamanhos: 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção
civil, indústria da madeira, indústria de frios, manuseamento de cabos grossos, calceteiros, fundições,
indústria naval;
3111
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• Norma EN 420, EN 388

Luvas Protecção

Luva Nitrilo Punho Tela
Ref. 81119N
• Luva em 100% algodão totalmente revestida em nitrilo azul;
• Punho em tela;
• Excelente aderência em seco;
• Óptima resistência à abrasão, cortes e perfuração;
• Resistente a óleos e gorduras;
•Tamanhos: 10 e 11;
• Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção civil,
indústria da madeira, indústria de frios, manuseamento de cabos grossos, calceteiros, fundições, indústria naval;

Resistência Mecânica

Resistência Mecânica

3111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo Punho Malha
Ref. 81118
• Luva em 100% algodão com revestimento em nitrilo amarelo;
• Punho em malha elástica para proporcionar melhor ajuste;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente aderência em seco;
• Óptima resistência à abrasão, cortes e perfuração;
• Resistente a óleos e gorduras;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção
civil, indústria da madeira, indústria de frios, manuseamento de cabos grossos, calceteiros, fundições,
indústria naval;
3111

• Norma EN 420, EN 388

Luva Nitrilo
Ref. 80027N
• Luva em nylon, sem costuras, recoberta a nitrilo na palma e dedos;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente flexibilidade devido ao ajuste à mão;
• Cor: Cinza/Branco;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10;
•Recomendado para manuseamento de componentes, electrónica, trabalhos mecânicos ligeiros, inspecção
de produtos, indústria automóvel;
• Norma EN 420, EN 388

4121

Luva em Nylon Activgrip
Ref. 81284

• Luva em nylon, sem costuras, recoberta a nitrilo na palma e dedos;
• Dorso arejado, permite a mão respirar de forma natural;
• Excelente flexibilidade devido ao ajuste à mão;
• Cor: Cinza/Preto;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manuseamento de componentes, electrónica, trabalhos mecânicos ligeiros,
inspecção de produtos, indústria automóvel;
3121

• Norma EN 420, EN 388
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Luva PVC Multiplus RRM
Resistência Química

Luvas Protecção

Resistência Química

Ref. 81167-27/40
• Luva com duplo banho e palma reforçada em PVC. Forro em 100% algodão;
• Excelente resistência química;
• Forma anatómica de forma a proporcionar excelente destreza e conforto;
• Excelente resistência à abrasão e ao desgaste;
• Protecção a óleos de corte, petróleo e derivados, bases, ácidos incluindo solventes;
• Comprimentos: 27 cm – Ref. 81167-27 e 40 Cm – Ref. 81167-40;
• Tamanhos: Ref. 81167-27 (8, 9 e 10) e Ref. 81167-40 (8, 9, 10 e 11);
• Recomendado para tarefas que implicam riscos mecânicos e químicos: limpezas, plantas
petroquímicas, fábricas;
4232

• Norma EN 420, EN 388

Luva PVC Multitop
Ref. 81174-27/40
• Luva em PVC reforçado, recobrimento de cor na palma e nos dedos para mostrar o grau de desgaste da luva;
• Forro em 100% Algodão com acabamento de PVC micro granulado;
• Excelente resistência à abrasão;
• Comprimentos: 27 cm – Ref. 81174-27 e 40 Cm – Ref. 81174-40;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para uso intensivo em aplicações em que existam sérios perigos mecânicos e químicos: óleos de
corte, petróleo e derivados;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374
4121

AJKL

Luva PVC Normal Plus
Ref. 81183-27/40

• Luva com duplo banho de PVC. Forro 100% algodão;
• Forma anatómica com dedos curvados;
• Excelente resistência mecânica, à abrasão e ao rasgo;
• Óptima flexibilidade e comodidade;
•Comprimentos: 27 cm – Ref. 81183-27 e 40 Cm – Ref. 81183-40;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Luva de utilização geral para trabalhos mecânicos e químicos que requerem grande resistência à
imersão em ácidos, bases, petróleo e derivados;

4121

AKL

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva PVC Petroplus
Ref. 80042-32/40
• Luva com duplo banho de PVC. Forro 100% de algodão;
• Excelente flexibilidade e conforto;
•Excelente resistência mecânica;
• Comprimentos: 32 cm – Ref. 80042-32 e 40 Cm – Ref. 80042-40;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para o manuseamento de líquidos na indústria de pintura, indústria de resina e para o
tratamento de superfície industrial;
4121

AJKL

• Norma EN 420, EN 388, EN 374
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Luvas Protecção

Luva PVC Multiplus
Ref. 81155-27/40

• Luva em PVC reforçado azul, com duplo recobrimento em granito. Interior em 100% algodão;
• Excelente resistência a químicos, protecção a óleos de corte, petróleo e derivados, bases e ácidos e
dissolventes;
• Excelente destreza e conforto. Resistência à abrasão e ao desgaste;
• Disponível em dois comprimentos: 27 cm – ref. 81155-27 e 40 cm – ref. 81155-40;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para trabalhos onde existam perigos mecânicos e químicos: manutenção, limpeza,
plantas petroquímicas e indústria em geral;

Resistência Química

Resistência Química

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

4121

AKL

Luva Viton Solvaplus
Ref. 81192
• Luva em Viton (material que existe contra numerosos riscos químicos);
• Excelente flexibilidade e destreza;
• Resistente a substâncias como a anilina e PCB, dissolventes alifáticos (pentano),
aromáticos (benzeno) e halogénios (cloroformo);
• Comprimento: 30 cm;
• Tamanhos: 7, 8 , 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos com riscos químicos;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

2001

DFL

Luva Látex Belmain Plus
Ref. 81185

• Luva em látex. Forro em algodão sem costuras;
• Acabamento liso. Óptima flexibilidade e destreza;
• Óptima resistência à abrasão e rasgo;
• Comprimento: 33 cm;
• Espessura: 2,4mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Recomendado para limpeza geral e química, manuseamentos em seco e em molhado;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374, EN 407

3131

X1XXXX

CKL
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Luva em Látex ME102
Ref. 81359

Resistência Química

Luvas Protecção

Resistência Química

• Luva preta em látex natural satinado;
• Óptima resistência contra substâncias químicas de base aquosa;
• Tratamento com cloro para o endurecimento e limpeza da superfície da luva;
• Punho com rebordo anti-gota, permite maior resistência ao rasgo e facilidade de colocação;
• Comprimento: 27cm;
• Tamanhos: 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Recomendado para a indústria pesada, montagens, manutenção, construção e aplicações que requerem
grande resistência;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374
4121

43465 ABCKL

Luva Látex Astroflex
Ref. 81082

• Luva em látex azul. Forro em algodão sem costuras;
• Acabamento rugoso proporciona melhor aderência em condições húmidas e secas;
• Excelente flexibilidade e comodidade;
• Comprimentos: 30 cm;
• Espessura: 2,50mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Recomendado para industria pesqueira, limpeza geral, química, manipulações de alimentos em seco
e molhado;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374, EN 407
2241

X2XXXX

AKL

Luva PVC P56B/P57B
Ref. 81105/6
• Luva em PVC azul. Forro 100% algodão, sem costuras, jogo 13;
• Excelente flexibilidade e destreza mesmo em baixas temperaturas;
• Superfície rugosa proporciona melhor aderência no contacto com óleos e
gorduras;
• Forma ergonómica assegura óptimo ajuste.;
• Comprimento: 30 cm;
• Disponível com manguito 62cm – Refª 81106;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Recomendado para o processamento de alimentos, industria química,
petroquímica, construção, serviços de manuseamento, limpeza de peças com óleo;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

4121

AJKL

Luva Látex G17K
Ref. 81003

• Luva em látex preta, com rebordo no punho resistente ao rasgão;
• Resistente a substâncias químicas de base aquosa;
• Excelente conforto e sensibilidade;
• Luva com punho mais comprido para maior protecção;
• Comprimento: 32cm;
• Espessura: 1,60mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Recomendado para a indústria pesada, montagens, manutenção, construção e aplicações que
requerem grande resistência;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

3121
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Luvas Protecção

Luva Nitrilo G25B
Ref. 81004
• Luva em nitrilo azul. Forro flocado em algodão com relevo na palma e dedos. Punho aberto para garantir
arejamento das mãos;
• Resistente a substâncias químicas de base aquosa;
• Óptima resistência à abrasão e perfuração;
• Comprimento: 33cm;
• Espessura: 0.84mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Recomendado para a indústria de manutenção, automóvel e manutenção de alimentos;

Resistência Química

Resistência Química

4101

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Nitrilo G25G
Ref. 81005
• Luva em nitrilo verde. Forro flocado em algodão com relevo na palma e dedos. Punho aberto para garantir
arejamento das mãos;
• Resistente a substâncias químicas de base aquosa;
• Óptima resistência à abrasão e perfuração;
• Comprimento: 33cm;
• Espessura: 0.84mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Recomendado para a indústria de manutenção, automóvel e manutenção de alimentos;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

4101

Luva Nitrilo G26B
Ref. 81087
• Luva em nitrilo azul. Interior sem flocado. Punho aberto para garantir arejamento das mãos.
• Relevo na palma e dedos para melhor aderência;
• Resistência a solventes de base oleosa;
• Resistente à perfuração e à abrasão;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Cumprimento: 33cm;
• Espessura: 0,69mm;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Recomendado para a indústria agroquímica e pulverização de cultivos. Preparação de alimentos;
3001

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Nitrilo G26G
Ref. 81366

• Luva de nitrilo verde com suporte 100% algodão tricotado em jogo 13;
• Punho aberto com rebordo, permite ventilação de forma a ficarem as mãos mais frescas;
• Palma com acabamento em relevo diamante, permite manipulações seguras;
• Excelente resistência a diversos solventes e químicos de base oleosa;
• Boa resistência à abrasão;
• Flexível e confortável, permite excelente destreza;
• Certificada para usos alimentares (21CFR);
• Comprimento: 30cm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Recomendado para uso em áreas de preparação de alimentos, industria agroquimica, pulverizações,
indústria química e automóvel;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

3121

AJKL
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Luva em Butilo Butyl Plus
Ref. 81186

Resistência Química

Luvas Protecção

Resistência Química

• Luva em butilo, protegida por uma camada externa de policloropreno;
• Óptima flexibilidade e resistência mecânica e à abrasão;
• Excelente resistência ao oxigénio, ao ozono, a aldehidos, acetonas e eters;
• Óptima sensibilidade ao tacto e quase impermeável aos gases;
• Comprimento: 35cm;
• Espessura: 1,40mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manuseamento com ácidos altamente concentrados (ácido hidrofluórico), bases e
substâncias como alcóol, etileno, glicerina, soluções salinas;

1021

BIK

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Nitrilo Flexiproof
Ref. 81094-27/40

• Luva em nitrilo. Forro 100% algodão;
• Excelente resistência mecânica e à abrasão;
• Excelente flexibilidade e destreza;
• Excelente resistência química, especialmente em produtos químicos agressivos, incluindo dissolventes.
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Disponível em 2 comprimentos: Ref.81094-27 - 27cm e Ref. 81094-40 - 40cm;
• Recomendado para trabalhos intensivos, manipulação de peças abrasivas e ligeiramente cortantes, para
imersão de produtos muito agressivos;
4122

X1XXXX

AJK

• Norma EN 420, EN 388, EN 374, EN 407

Luva Nitrilo G10 BF
Ref. 81188/9
• Luva em nitrilo azul flocada;
• Acabamento com padrão em diamante para melhor aderência;
• Óptima maneabilidade e conforto;
• Comprimentos: 33 cm;
• Espessura: 0,56mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Recomendado para manipulação de todo o tipo de alimentos;

2001

JKL

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Látex G41B
Ref. 81109

• Luva em látex azul. Interior em algodão sem flocado. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Formulação forte e consistente mas sensível;
• Comprimento: 30 cm;
• Espessura: 0,75mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para manipulação de carne, comida gordurenta e industria do pescado;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374
1010

102

Luvas Protecção

Luva Látex U12B
Ref. 81011
• Luva em látex azul. Interior em algodão flocado. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Formulação forte e consistente mas sensível;
• Comprimento: 30 cm;
• Espessura: 0,85mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• De acordo com a norma 21CFR e a Regulamentação de 1998 sobre materiais plásticos em contacto com
alimentos;
• Recomendado para o manuseamento de carne e comidas gorda;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Resistência Química

Resistência Química

2010

Luva Nitrilo G07B+
Ref. 81093

• Luva em nitrilo azul. Interior satinado;
• Acabamento com padrão em diamante para melhor aderência;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade, conforto e sensibilidade;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Comprimento: 33 cm;
• Espessura: 0.24mm;
•Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Recomendado para preparação de alimentos;
3000

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Látex G12Y
Ref. 81090
• Luva em látex amarela. Interior flocado. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade, conforto e sensibilidade;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Comprimento: 30cm;
• Espessura: 0,85mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para sistemas de limpeza que requerem um código de cores concreto segundo a
aplicação (amarelo nas cozinhas, rosa nos WC, etc);
2010

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Nitrilo G21B
Ref. 81086

•Luva em nitrilo azul. Interior em algodão flocado para um maior conforto e protecção;
• Relevo na palma e dedos para maior aderência;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Recomendado para trabalhos de impressão, embalagem e manipulação de alimentos;
3101

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

103

Luva látex com triplo revestimento
Resistência Química

Luvas Protecção

Resistência Química

Ref. 81346

• Luva látex com triplo revestimento;
• Flocada 100% algodão;
• Punho com rebordo enrolado para maior resistência e facilidade ao calçar;
• Óptima resistência a óleos, sangues, produtos químicos e detergentes;
• Comprimento: 32 cm;
• Espessura: 1mm aproximadamente;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para aplicações de limpeza química, indústria automóvel, pinturas;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

3011

AKL

Luva Nitrilo G915F/G915B
Ref. 81190/1
• Luvas em nitrilo. Interior flocado para maior conforto durante o uso. Punho largo para permitir maior
ventilação da mão.
• Acabamento areado para melhor aderência;
• Excelente resistência a uma vasta gama de dissolventes e produtos químicos de base oleosa;
• Comprimento: 33,5 cm;
• Espessura: 0,76mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
•Disponível: Verde (ref. 81190) e Azul (ref. 81191);
• Recomendado ?para aplicações gerais de limpeza, aplicações de limpeza química, indústrias
petroquímicas e derivados.
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

4001

Luva Nitrilo Z51G
Ref. 81006A

• Luva em nitrilo verde. Interior flocado. Punho longo até o cotovelo;
• Resistente a dissolventes químicos de base oleosa gorduras. e lubrificantes;
• Excelente resistência à abrasão e perfuração;
• Comprimento: 44 cm;
• Espessura: 1,12mm;
•Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para indústria química, automóvel, gráfica e petrolífera;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

4102
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Ref. 81097/8/9

• Luva em nitrilo verde, impermeável. Punho largo;
• Protecção contra descargas estáticas;
• Excelente resistência à abrasão;
• Cumpre a norma 21CFR para indústria alimentar;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Disponível em vários comprimentos: Ref. 81097 - 27cm; Ref. 81098 - 35cm; Ref. 81099 - 40cm;
• Recomendado para manipulação química em geral, incluindo em condições oleosas;
3121

JKL

Resistência Química

Luva Nitrilo Fleximax

Luvas Protecção

Resistência Química

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Látex G02T
Ref. 81008
• Luva em látex natural. Punho com rebordo resistente ao rasgo. Punho largo que permite a
ventilação da mão;
• Acabamento rugoso para óptima aderência em condições de humidade;
• Resistente a substâncias químicas de base aquosa;
• Comprimento: 32,5 cm;
• Espessura: 1,35mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para laboratórios e uma grande variedade de aplicaçãoes químicas;
2010

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Látex G01R
Ref. 81007

• Luva em látex. Interior flocado. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Acabamento rugoso para melhor aderência em situações de humidade;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Comprimento: 32,5 cm;
• Espessura: 0.95 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5 e 8.5;
• Recomendado para laboratórios, electrónica e áreas onde requerem grande sensibilidade. manipulação de
objectos leves em ambiente poluído;
1010

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Látex G04Y
Ref. 81009

• Luva em látex amarela. Interior flocado. Punho longo e com rebordo resistente ao rasgo;
• Relevo reforçado na palma e dedos para melhor aderência em superfícies molhadas;
• Resistente a substâncias químicas de base aquosa;
• Comprimento: 32 cm;
• Espessura: 1,50mm;
• Tamanhos: 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Recomendado para indústria química e electrónica;
3110

• Norma EN 420, EN 388, EN 374

105

Luva Nitrilo Novex Lite
Resistência Química

Luvas Protecção

Resistência Química

Ref. 81152
• Luva em nitrilo azul. Satinada, interior não flocado;
• Forma anatómica, proporciona comodidade e reduz a fadiga das mãos;
• Relevo proporciona óptima aderência, tanto em seco como em molhado;
• Resistente a uma ampla gama de compostos químicos incluindo detergentes fortes, óleos e certos
dissolventes;
• Comprimento: 33 cm;
• Espessura: 0.20mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para produção de químicos e de óleos, indústria automóvel, agricultura, fabrico de
metais, produção alimentar, electrónica, laboratórios;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

2001

Luva Nitrilo Nitritech II
Ref. 81005NT

• Luva em nitrilo verde. Interior em algodão afelpado;
• Forma anatómica, proporciona comodidade e reduz a fadiga das mãos;
• Relevo proporciona óptima aderência, tanto em seco como em molhado;
• Resistente à abrasão e perfuração;
• Resistente a uma ampla gama de compostos químicos incluindo detergentes fortes, óleos e certos dissolventes.
• Contém agentes fungicidas e bactericidas;
• Comprimento: 31 cm;
• Espessura: 0,38mm;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para empresas, agricultura, produção e linhas de montagem, limpezas industriais, produção e
embalamento de alimentos, indústria automóvel;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

4101

Luva Látex Optima
Ref.81008OP
Ref. 81008OP
• Luva em látex. Interior em algodão afelpado;
• Tratamento especial para endurecer a superfície da luva deixando-as suave ao tacto;
•Forma anatómica, proporciona comodidade e reduz a fadiga das mãos;
• Relevo proporciona óptima aderência, tanto em seco como em molhado;
• Excelente destreza e flexibilidade;
• Contém agentes fungicidas e bactericidas;
• Disponível em várias cores: rosa Ref.81008OPR, azul Ref.81008OP;
• A versão azul é conforme os regulamentos de FDA e USDA para uso em contacto com alimentos, 21CFR 177.2600;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10;
• Recomendado para limpezas industriais, produção e linhas de montagem, manipulação em geral e fabricação, cozinhas;
3020

• Norma: EN 420, EN 388, EN 374

Luva PVC Long John
Ref. 81299

4121
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• Luva em PVC vermelha. Manguito integral em PVC. Forro interior em
algodão;
• Excelente resistências a ácidos e alcóol;
• Protecção mecânica e resistência a óleos;
• Comprimento: 64cm;
• Tamanho: 9.5;
• Recomendado para trabalhos em água, manipulação de produtos químicos,
trabalhos de drenagem, pesca e limpeza de piscinas;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

Ref. 81161
• Luva em PVC azul. Forro sem costuras;
• Excelente ajuste e conforto e resistência à abrasão;
• Óptima protecção a ácidos, óleos e substâncias químicas;
•Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para a indústria petrolífera, refinarias, pesca, agricultura, entre
outros, apropriadas para o contacto alimentar, excepto gorduras;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374

4121

Resistência Química

Luva PVC VyFlex

Luvas Protecção

Resistência Química

Luva Látex Máxima
Ref. 81324

2020

• Luva em látex preta, acetinada;
• Forma anatómica, proporciona comodidade e reduz a fadiga das mãos.
• Resistente a produtos químicos;
• Comprimento: 30 cm;
• Espessura: 0.65 mm;
• Tamanhos: S, M, L, e XL;
• Recomendado para tarefas pesadas;
•Norma EN 420, EN 388, EN 374

Luva Látex Swift
Ref. 81150SA/W

• Luva em látex. Interior em algodão flocado;
• Luva azul cumpre as exigências de FDA e USDA para contactos repetitivos com alimentos, 21 CFR
177.2600, Categoria I;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Disponível em cores: Azul Ref. 81150SA e Amarelo Ref. 81150SW (unicamente para riscos mínimos);

Luva PVC
Ref. 80049/50

• Luva em PVC vermelha. Forro em algodão;
• Excelente Protecção química e mecânica;
• Disponível em dois comprimentos: 27 cm Refª 80050 e 35 cm Refª 80049;
• Tamanho único;
• Recomendado paraindústria química, manusamento de dissolventes, limpezas, entre outros;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 347-2

107

Resistência ao Corte

Luvas Protecção

Resistência ao Corte
Techcor: A tecnologia do ponto de Techcor foi descoberta recentemente por CMIG e proporciona um elevado nível de protecção contra o
corte. As luvas feitas com ela são aptas para trabalhos com riscos mecânicos médios e altos. Isto consegue-se graças a um processo de selecção
único e com uma mescla de fibras técnicas de alta qualidade que proporcionam os maiores níveis de destreza e conforto.

Luva Techor Actigrip HP
Ref. 81196/7

• Luva fabricada com fibra de alta resistência utilizando a tecnologia de ponto Techcor, ponto ligeiro sem
costuras, galga13, com recobrimento em nitrilo rugoso;
• Excelente aderência, especialmente em peças com óleo;
• Óptima flexibilidade e conforto;
• Disponível com recobrimento ¾ (Ref. 81196) e total (Ref. 81197);
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para aplicações com alto risco de corte;
3341

• Norma EN 420, EN 388

Luva Techor Actigrip VHP
Ref. 81198/9
•Luva fabricada com fibra de alta resistência utilizando a tecnologia de ponto Techcor, ponto ligeiro sem
costuras, galga10, com recobrimento em nitrilo rugoso;
• Excelente aderência, especialmente em peças com óleo;
• Óptima flexibilidade e conforto. Excelente protecção ao corte (Nivel5);
• Disponível com recobrimento ¾ (Ref. 81198) e total (Ref. 81199);
• Tamanhos: 9 e 10;
• Recomendado para a fabricação de componentes para a indústria automóvel;
• Norma EN 420, EN 388

4543

Luva Comacier VHP Plus
Ref. 81202

• Luva fabricada com fibra de alta resistência utilizando a tecnologia de ponto Techcor, ponto
médio sem costuras, galga10, com palma, dedos e pulso reforçado em couro. Punho elástico
para ajuste cómodo;
• Excelente protecção ao corte (Nivel5) e resistência mecânica;
• Tamanhos: 8, 9,10 e 11;
• Recomendado para indústria Automóvel. Injecção de plásticos;
4544

X1XXXX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Luva Kevlar FB JYD ES
Ref. 81203
• Luva 100% Kevlar, sem costuras, galga 7 com palma e dedos reforçada em couro;
• Polegar totalmente recoberto para protecção de uma das partes mais vulneráveis da mão;
•Resistente ao calor até 100 ºC. Excelente protecção ao corte (Nivel5);
• Ambidextra a fim de prolongar a vida útil da luva;
•Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos com alto risco ao corte, indústria automóvel;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407
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3543

X1XXXX

Ref.81204

• Luva 100% Kevlar, sem costuras, galga 7 com palma e dedos reforçada em couro;
• Resistente ao calor até 100 ºC;
• Ambidextra a fim de prolongar a vida útil da luva;
• Tamanhos: 7, 8, 9,10 e 11;
• Recomendado para a indústria automóvel, indústria de aço, engenharia, recolha de
lixo, entre outros;
X1XXXX

3343

Resistência ao Corte

Luva Kevlar FB JYD+

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

• Norma EN 420, EN 388

Luva Kevlar/Látex PGK10
Ref. 81096

• Luva em Kevlar, com revestimento a látex rugoso na palma e dedos. Dorso arejado para maior conforto
do utilizador. Polegar totalmente revestido para proteger a parte mais vulnerável da mão;
• Excelente protecção ao corte (Nivel5), perfuração, abrasão e rasgo;
• Relevo anti deslizante na palma de forma a permitir excelente aderência em seco e em molhado;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para a construção e indústria automóvel;

2544

• Norma EN 420, EN 388

Luva Dyneema PU700
Ref. 81207
• Luva em fibra Dyneema, sem costuras, com revestimento de poliuretano na palma e dedos. Punho em
elástico para um ajuste cómodo;
• Resistente a óleos e gorduras presentes durante a manipulação;
• Excelente conforto e destreza. Óptima resistência ao corte e à abrasão;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para a manipulação táctil cuidadosa em que é necessária óptima protecção ao corte,
trabalhos de manipulação e manuseamento de pequenos componentes afiados, fabricação de vidro,
indústria automóvel;
4342

• Norma EN 420, EN 388

Luva Dyneema PU900
Ref. 81208

• Luva em dyneema, sem costuras, com recobrimento em elástomero cinza na palma e pontas dos dedos.
Punho elástico para um ajuste cómodo;
• Excelente conforto e destreza;
Óptima resistência ao corte e à abrasão;
• Tamanhos: 6, 7, 8, 9,10 e 11;
• Recomendado para manuseamento e embalagem de pequenos componentes afiados e para
manipulação táctil cuidadosa em que seja necessária uma óptima protecção ao corte;
4342

• Norma EN 420, EN 388
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Luva Anti-corte
Resistência ao Corte

Luvas Protecção

Resistência ao Corte
• Luva sem costuras;
• Suporte têxtil sintético com recobrimento sintético;
• Punho tricotado para melhor fixação;
• Fabricada com fibras de polietileno de alta tenacidade e performance, utilização da tecnologia de
tricotagem Techcor;
• Revestimento de compostos sintéticos de base aquosa cor cinzento, ligeiro e alta sensibilidade;
• Tratamento de repelência a óleos e água no recobrimento e suporte;
• Luva isenta de silicone e DMF;
• Excelente conforto e destreza;
• Protecção máxima ao corte (Nivel 5);
• Excelente protecção à abrasão;
• Não usar para manipulações de líquidos;
• Não usar em máquinas rotativas na qual a luva possa ficar presa.
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;

Ref. 81354

4543

• Norma EN 420, EN 388

Luva Techcor Comacier VHP
Ref. 81218
• Luva fabricada com fibra de alta resistência utilizando a tecnologia de ponto Techcor, sem costuras, galga
10. Punho elástico para um ajuste cómodo;
• Excelente conforto e destreza;
• Excelente protecção ao corte (Nivel5);
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para a indústria automóvel, injecção plástica;

4541

• Norma EN 420, EN 388

Luva Techcor Cutstar
Ref. 81220
• Luva fabricada com fibra de alta resistência utilizando a tecnologia de ponto Techcor. Pontos na palma e
nos dedos, para melhor aderência;
• Excelente destreza e conforto. Excelente protecção ao corte;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
•Recomendado para todo o tipo de tarefas de embalamento que requerem destreza, precisão e protecção a
objectos afiados;
3442

• Norma EN 420, EN 388

Luva Kevlar FB20
Ref. 81048

• Luva 100% Kevlar, sem costuras, jogo 7. Polegar totalmente recoberto para uma
protecção total da parte mais vulnerável da mão;
• Resistente ao calor até 100ºC;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado indústria automóvel e vidreira;
134X

• Norma EN 420, EN 388, EN 407
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X1XXXX

Luvas Protecção

Luva s/ dedos Kevlar FB20-FIN
Ref. 81078

• Luva sem dedos,100% Kevlar, sem costuras, jogo 7. Polegar totalmente recoberto para uma protecção
total da parte mais vulnerável da mão;
• Resistente ao calor até 100ºC;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos onde haja o risco de corte, e requerem maneabilidade;
X1XXXX

134X

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Resistência ao Corte

Resistência ao Corte

Luva Kevlar FB 20ES/FB20ESPD
Ref. 81221/2

• Luva 100% Kevlar, sem costuras, jogo 7. Polegar recoberto para uma protecção total da parte mais
vulnerável da mão;
• Resistente ao calor até 100ºC;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Disponivel com desenho de pontos em ambos os lados (Ref. 81222);
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para a indústria automóvel e metais;
154X
254X

Ref. 81221
Ref. 81222

X1XXXX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Luva Kevlar FB20PD
Ref. 81049

• Luva 100% Kevlar, jogo 7, sem costuras. Polegar totalmente recoberto para uma protecção total
da parte mais vulnerável da mão;
• Revestimento com relevo ponteado em ambos os lados da mão, para melhor aderência;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos onde exista o perigo de corte;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

234X

Luva Kevlar FB30
Ref. 81050

• Luva 100% Kevlar, jogo 7, sem costuras. Polegar totalmente recoberto para uma protecção
total da parte mais vulnerável da mão;
• Resistente até 100ºC;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para o fabrico de metal prensado e trabalhos onde exista o perigo de corte;
244X

X1XXXX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407
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Luva Kevlar FB30PD
Ref. 81051

Resistência ao Corte

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

• Luvas 100% Kevlar, jogo 7, sem costuras, revestida com relevo ponteado em PVC em
ambos os lados da mão;
• Reforço em PVC entre o indicador e o polegar para uma protecção total da parte mais
vulnerável da mão;
• Óptima resistência ao corte e á abrasão;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para o fabrico de metal prensado e trabalhos onde exista o perigo de corte;
• Norma EN 420, EN 388

344X

Luva Kevlar FB40
Ref. 81052
• Luva em 100% Kevlar, sem costuras, galga 7. Polegar totalmente recoberto para proteger as partes mais
vulneráveis da mão;
• Resistente até 100ºC;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Tamanhos: 7, 8 e 9;
• Recomendado para linhas de montagem automóvel, prensagem e estampagens metálicas onde o risco
de corte pode ser muito sério;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

244X

X1XXXX

Manguito manga Kevlar
Ref. 81054/55/56/57

• Manguito em malha 100% Kevlar.
• Protecção ao corte e calor.
• Permite o contacto até 100º C.
• Orifício para introdução do polegar para melhor fixação.
• Ajustável no braço devido à sua banda elástica "STAY UP".
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para Indústria Automóvel; Indústria Vidreira; Manipulação de paineis
metálicos;
• Disponível em três comprimentos: 25 cm (ref.ª 81054); 35 cm (ref.ª 81055);45 cm (ref.ª
81056); 55 cm (refª 81057)
• Norma EN 420, EN 388, EN 407
134X
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Ref. 81066/7
• Manguito 100% Kevlar, sem costuras, jogo 15;
• Orifício para o polegar e banho de banda elástica para manter o manguito na mesma posição;
• Resistente ao calor até 100ºC;
• Óptima protecção ao corte;
• Disponivel em dois comprimentos: 35 cm (Ref. 81066) e 45 cm (Ref. 81067);
• Recomendado para a indústria automóvel, vidro e manipulação de metais;
• Norma EN 420, EN 388
134X

X1XXXX

Resistência ao Corte

Manguito Kevlar FS14BT/FS18BT

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

Luva Dyneema UB10
Ref. 81060

• Luva em Dyneema cinza, sem costuras, jogo 13;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Óptima destreza;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Cumpre a norma 21 CFR para indústria alimentar;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para a indústria alimentar, onde exista o perigo de corte;
354X

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

X1XXXX

Luva Dyneema UB15
Ref. 81081

• Luva em Dyneema branca, sem costuras, jogo 10;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Óptima destreza;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Cumpre a norma 21 CFR para indústria alimentar;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para a indústria alimentar, onde exista o perigo de corte;
354X

X1XXXX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Luva Dyneema UB100
Ref. 81068
• Luva em Dyneema azul, sem costuras, jogo 13;
• Sistema de protecção antimicrobiano AlphaSan;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Cumpre a norma 21 CFR para indústria alimentar;
•Tamanhos: 6,7, 8, 9,10 e 11;
• Recomendado para a indústria alimentar, preparação de carne e matadouros;
• Norma EN 420, EN 388

254X
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Luva Fibra Spectra UB20
Ref. 81061

Resistência ao Corte

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

• Luva em Fibra Spectra branca, sem costuras, jogo 7;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Cumpre a norma 21 CFR para indústria alimentar;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para a indústria alimentar, onde exista o perigo de corte;
354X

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

X1XXXX

Manguito Fibra Spectra UBS21
Ref. 81062
• Manguito em Fibra Spectra branca, sem costuras, jogo 7;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Cumpre a norma 21 CFR para indústria alimentar;
• Tamanho único (61cm);
• Recomendado para a indústria alimentar, onde exista o risco de corte;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

154X

X1XXXX

Luva Dyneema Abraxus
Ref. 81263
• Luva em Dyneema, sem costuras;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Óptima resistência à abrasão;
• Excelente conforto e durabilidade;
• Luva com mais prestação e mais duração que a maioria das luvas;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para indústria automóvel, cadeias de montagem. Manuseamento de vidro. Indústria de aço.
Construção;
454X

• Norma: EN 420, EN 388

Luva Pele/Kevlar Granite 5 Beta
Ref. 81264

• Luva em pele beje. Forro reforçado de kevlar, sem costuras;
• Pele de 1ª Qualidade, com pulso elástico, reforço no polegar e protecção adicional no pulso;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para instalação, serviços de luta contra o fogo e automação;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407
3534
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41XXXX

Ref. 81213

• Luva em crute. Forro Tensilite, sem costuras. Cosida com duplo ponto de kevlar;
• Palma da mão e polegar reforçados. Protecção adicional no pulso (veias);
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
•Recomendado para manipulação de materiais cortantes, manipulação de painéis metálicos,
automobilismo, manipulação de vidro;
4544

Resistência ao Corte

Luva Crute Granite 5 Delta

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

• Norma EN 420, EN 388

Luva Tensilite Granite 5 Solo
Ref. 81212

• Luva em fibra Tensilite, sem costuras, recoberta com pontos em PVC na palma e dedos;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Acabamento suave que facilita um excepcional conforto ao usuário;
• Óptima aderência devido ao revestimento em PVC;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Possibilidade de uso com o manguito (Granite 5 Sleeves Manguito);
• Recomendado para indústria automóvel. Colocação de vidros. Industria do aço;
• Norma EN 420, EN 388

154X

Manguito Tensilite Granite 5 Solo Sleeves
Ref. 81266/7

• Manguito em fibra Tensilite, sem costuras;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Acabamento suave que facilita um excepcional conforto ao usuário;
• Disponível em vários comprimentos;
• Recomendado para indústria automóvel. Colocação de vidros.
Industria do aço;
• Possibilidade de uso com a Luva (Granite 5 Solo);

ref.
81266
81267

Comprimento
35cm
45cm

• Norma EN 420, EN 388

154X
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Luva Blade Runner
Resistência ao Corte

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

Ref. 81268/70
• Luva em fibra Coruscate. Proporciona resistência ao corte acima dos níveis exigidos pela
norma EN 388;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Blade Runner Solo: (ref. 81268) Ambidestras. A fibra de mono filamento solta poucas
fibras;
• Blade Runner Nite: (ref. 81270) Fibra Coruscate de alta resistência ao corte, recoberta a
nitrilo.Excelente aderência em seco. O seu recobrimento de nitrilo proporciona resistência a
azeites;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Possibilidade de uso com o manguito Blade Runner Refª 81271;
• Recomendado para fabrico de automóveis, indústria aeroespacial, indústria de aço,
construção, colocação e manipulação de vidros, forças de segurança, trabalhos em prensas;
154X

• Norma EN 420, EN 388

Luva Blade Runner Flex
Ref. 81272
• Luva em fibra Coruscate, com recobrimento em látex na palma e dedos;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Excelente aderência tanto em condições secas como molhadas;
• Óptima resistência à abrasão e à perfuração devido ao recobrimento de látex;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para fabrico de automóveis, indústria aeroespacial, indústria de aço, construção, colocação e
manipulação de vidros, forças de segurança, trabalhos em prensas;
3544

• Norma EN 420, EN 388

Luva Dyneema BladeShades 5x5
Ref. 81181BS

• Luva em Dyneema azul, sem costuras;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Baixo nível de libertação de fibras para prevenir a contaminação alimentar;
• Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para talhos, preparação de verduras, frutas, corte de carnes e peixe;
154X

• Norma EN 420, EN 388

Luva Tensilite Reflex G5
Ref. 81164
• Luva em fibra Tensilite, sem costuras, com recobrimento de látex na palma e dedos. Dorso arejado para
permitir a mão respirar;
• Excelente protecção ao corte (Nível 5);
• Excelente flexibilidade. Óptima aderência tanto em ambientes húmidos como secos;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para manipulação de vidros, construção, fabrico automóvel, fabricação de componentes
metálicos;
• Norma EN 420, EN 388
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3542

Ref. 81163

• Luva 100% Kevlar, sem costuras, com recobrimento em látex na palma e dedos. Dorso arejado para
permitir a mão respirar;
• Excelente flexibilidade e comodidade;
• Óptima aderência tanto em ambientes húmidos como secos;
• Excelente protecção ao corte, rasgo e à abrasão;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para manipulação de vidros, construção, fabrico automóvel, fabricação de componentes
pré fabricados ou de madeira;

Resistência ao Corte

Luva Kevlar Reflex K Plus

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

• Norma EN 420, EN 388
3444

Luva Nitrilo Nitron Plus
Ref. 81037NP

• Luva em nitrilo azul. Forro em Kevlar;
• A combinação de nitrilo e filtro de kevlar proporciona excelente resistência ao corte;
• Óptima aderência em seco;
• Excelente resistência à abrasão, corte, perfuração, gorduras e óleos;
• Tamanhos: 9 e 10;
• Recomendado para fabrico e estampagem de metais, fundições, recolha de lixo, cabos, manutenção
das vias férreas;
• Norma EN 420, EN 388

4432

Luva Dyneema/Nitrilo Dy Flex N/Dy Flex F
Ref. 81224

• Luva em dyneema, sem costuras, revestida em nitrilo na palma e dedos. Dorso arejado para permitir a mão respirar;
• Óptima resistência à abrasão. Excelente destreza na maioria das aplicações que requerem sensibilidade;
• Excelente resistência ao corte, abrasão e ao rasgo;
• Com recobrimento nitrilo preto sobre base cinza;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para electrónica, manipulação de componentes, linhas de montagem, trabalhos mecânicos ligeiros,
electrónica, entre outros.
• Norma EN 420, EN 388
4343

117

Luva Malha de Aço
Resistência ao Corte

Luvas Protecção

Resistência ao Corte

Ref. 82002
• Luva em aço inoxidável, ajuste rápido, com fecho de aço, sem aberturas para evitar que objectos cortantes
escorreguem para as aberturas, máxima segurança, hipoalergénica, lavável na máquina a altas temperaturas.
•Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL;
• Recomendado para trabalhos com objectos cortantes;
• Norma EN 420, EN 1082-1

Luva Malha de Aço
Ref. 82004
• Luva em aço inoxidável, ajuste rápido, através de botão de pressão, bracelete maleável para conforto no
punho, reversível para melhor ergonomia, sem aberturas para evitar que objectos cortantes escorreguem
para as mesma, máxima segurança, anti alérgica, lavável na máquina a altas temperaturas;
• Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL;
• Recomendado para trabalhos com objectos cortantes, assim como talhos, matadouros;
•Norma EN 420, EN 1082-1

Luva Malha de Aço
Ref. 82005
• Luva em aço inoxidável com manguito de 15 cm, ajuste rápido, através de mola de pressão, bracelete maleável
para conforto no punho e ante braço, reversível para melhor ergonomia, sem aberturas para evitar que objectos
cortantes escorreguem para as mesmas, máxima segurança, anti alérgica, lavável na máquina a altas
temperaturas;
• Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL;
• Recomendado para trabalhos com objectos cortantes, assim como talhos, matadouros, entre outros;
• Norma EN 420, EN 1082-1

Luva Malha de Aço
Ref. 82007

• Luvas de trabalho em malha de aço com manguito;
• Ajuste no punho; Reversível;
• Luvas de protecção recomendadas para trabalhos na indústria alimentar alimentar, nomeadamente
utilização com facas;
• Não usar em trabalhos com máquinas ou ferramentas com serra para evitar o risco de ficar a luva
presa;
• Tamanhos: XXS, XS, S, M, L, XL;
•Norma EN 420, EN 1082-1

Reforçador p/ Malha de Aço
Ref. 82012
• Acessório de plástico que permite moldar a luva à mão, para facilitar o manuseamento
de pequenos objectos;
• Tamanhos: S, M, L, XL.
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Luvas Protecção

Luva silicone 350ºC
Ref. 81360

• Luva em silicone;
• Resistente a 350ºC ao calor por contacto durante 58segundos (Nivel 3)
• Tamanhos: 9 (385mm X 168mm).
• Espessura: 20mm;
• Recomendado para manipulação de panelas, placas quentes, embalagens de alimentos tirados do
frigorifico ou do forno, âmbito doméstico ou proffisional.

Resistência ao Calor

Resistência ao Calor

Luva Pele Calorproof Molleton 2
Ref. 81253
• Luva em pele. Forro em 100% Algodão felpudo, de forma a proporcionar isolamento térmico;
• Resistente ao calor e à chama e partículas projectadas;
• Excelente protecção mecânica e resistente à abrasão;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para soldadura, fabricação de caldeiras e manipulação de peças quentes;
• Norma EN 420, EN 388, EN407
4224

413X4X

Luva Nylon Plus Grip 2F
Ref. 81255

• Luva em nylon, sem costuras, com interior em algodão;
• Óptima resistência mecânica, à abrasão e aos pequenos cortes;
• Excelente destreza;
• Com pontos de nitrilo na palma e nos dedos;
• Tamanhos: 7, 8, 9 e 10;
• Recomendado para todo o tipo de manipulações que requerem protecção mecânica e/ou térmica;
• Norma EN 420, EN 388, EN407

334X

Ref. 81255

X1XXXX

Luva Aramida Comahot
Ref. 81256
•Luva em 100% aramida;
• Punho protector de 11 cm;
• Protecção térmica até aos 350º C. Excelente resistência à chama e ao metal fundido. Excelente
resistência ao calor por radiação;
• Excelente protecção ao corte (Nivel 5);
• Tamanho: 11;
• Recomendado para manipulação de objectos quentes e cortantes, tais como o metal;
2542

4341XX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407
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Luva Algodão TL28CC/TL28FC
Resistência ao Calor

Luvas Protecção

Resistência ao Calor

Ref. 81071

224X

0241XX

• Luva em algodão, sem costuras, com reforço em Kevlar na zona entre o polegar e
indicador;
• Resistente ao calor até 100ºC;
• Óptima resistência ao rasgo;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Disponível com diferentes punhos: Punho continuo – Refª 81071;
• Punho alargado – Ref. 81072;
• Tamanhos: 7 e 9;
• Recomendado para a industria de montagem automóvel de componentes metálicos e
processos de extorsão;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Luva Algodão TL28LI
Ref. 81069

• Luva em algodão de dupla felpa, sem costuras;
• Fibra de algodão natural que oferece um óptimo conforto e permite que a pele respire;
• Resistente ao calor até 250ºC e óptima resistência ao rasgo;
• Ambidextra para garantir a durabilidade da luva;
• Tamanhos: 7 e 9;
• Recomendado para padarias e fornos quentes;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

134X

X2XXXX

Luva Kevlar FBIV
Ref. 81053

• Luva em kevlar, forro em algodão;
• Excelente resistência ao corte;
• Resistente ao calor até 350ºC;
• Comprimento: 33 cm;
• Tamanhos: 9 e 10;
• Recomendado para ser usada na indústria cerâmica, padaria e fornos quentes,
soldadura;
254X

4341XX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Manguito Kevlar NFS Sleeve
Ref. 81064
• Manguito 100% Kevlar. Ajuste solto que permite o braço respirar e ser mais cómodo de colocar;
• Óptima resistência a salpicos de metal fundido;
• Resistente ao calor até 250ºC;
• Comprimento: 55 cm;
• Tamanho único;
• Em conformidade com as normas europeias relativas ao contacto com géneros alimentícios;
• Recomendado indústria automóvel;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407
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1144

X23X42

Luvas Protecção

Luva Algodão Vulcain 950
Ref. 81259/60

• Luva em 100% algodão rizado (925g/m2);
• Permite o contacto com o calor até 100ºC. Resistente ao corte;
• Disponível em duas versões: Punho elástico (Refª 81260) e punho de lona de 15 cm (Refª 81259);
• Tamanhos: 9 e 10 (Refª 81259), 8, 9 e 10 (Refª 81260);
• Recomendado para manipulação de prensas, metal quente;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

224X

X1XXXX

Resistência ao Calor

Resistência ao Calor

Luva Vulcatherm Plus
Ref. 81261
• Luva em Kermel, ponto rizado, sem costuras;
• Protecção térmica até 250ºC;
• Óptima resistência à chama e ao metal fundido;
• Excelente resistência mecânica, à abrasão e ao corte;
• Ambidestra para duplicar a vida útil da luva;
• Comprimento: 13 cm;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para fundição com riscos de projecção de componentes quentes, manuseamento de
componentes afiados e quentes;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407
42X11X

2242

Manápula Ingot Heatbeater
Ref. 81290

• Manápula em Fibra de Vidro com manguito em Fibra de Vidro aluminizado. Forro interior em Filtro de Kevlar;
• Permite o contacto com o calor até 500ºC, durante 62 segundos;
• Disponível em vários comprimentos: 30cm - Refª 81290; 40 cm - Refª 81291; 45cm - Refª 81292;
• Tamanho único;
• Recomendado para Fundição, manuseamento de cristais quentes; Cerâmica; Processo de tratamento de calor;
3X4X

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

44XXXX

Luva Foundry Heatbeater
Ref. 81159
• Luva em fibra de vidro. Interior em algodão e kevlar. Punho de fibra aluminizada;
• Permite o contacto com o calor até 500ºC, durante 27 segundos;
• Excelente resistência ao corte;
• Comprimento: 30cm;
• Disponível também com 45cm (Ref. 81159.45);
• Tamanho único;
• Recomendado para fundição, manipulação de vidro quente, cerâmica, tinturarias;
2X4X

44XX34

• Norma EN 420, EN 388, EN 407
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Luva Kevlar Volcano
Resistência ao Calor

Luvas Protecção

Resistência ao Calor

Ref. 81053VC
• Luva em 100%Kevlar, forro grosso em algodão;
• Resistente a temperaturas até 350ºC;
• Excelente flexibilidade e destreza;
• Óptima protecção ao corte, rasgo e abrasão;
• Disponível em vários comprimentos: 32 cm (Refª 81053VC), 41 cm (Refª 81053VN);
• Tamanhos: 8 (Refª 81053VC) e 8 e 11 (Refª 81053VN);
•Recomendado para padarias, fabricação de vidro, indústria de aço, construção;
2541

434X1X

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Manápula Bakers Mitt
Ref. 81053BM

2342

X34XXX

• Manápula em algodão, com uma barreira integral em PVC no interior,
impermeável a líquidos e vapores;
• Resistente ao calor até 350ºC;
• Óptima resistência ao corte e à abrasão. Protecção de antebraço;
• Comprimento: 40 cm;
• Tamanho único;
• Recomendado padarias, comidas preparadas, produção de doces, autoclave,
entre outros;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Luva Algodão Hot Glove
Ref. 81293/4
• Luva com dupla capa de algodão, com recobrimento em nitrilo;
• Relevo em nitrilo proporciona excelente agarre e um manuseamento mais seguro;
• Resistente ao calor por contacto até 250º C;
•Ambidestra para duplicar a vida útil da luva;
• Disponível em dois comprimentos: 28cm - Refª 81293 e 34 cm - Ref.ª 81294;
• Recomendado para padarias; fabrico de alimentos; fornos; passar a ferro;
1232

X2XXXX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Manápula Crute
Ref. 80057

• Manápola em crute ignífugo, com palma recoberta de anilhas metálicas;
• Resistente ao calor por contacto até 600ºC e 180 segundos a 500ºC;
• Comprimento: 34 cm;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para indústria alimentar fornos;
X5X4

444XXX

• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Luva Crute
Ref. 80070
• Luva em crute ignífugo, forro em Kevlar, cozida com linha Kevlar;
• Resistente ao calor por contacto até 200ºC.;
• Comprimento: 34cm;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos em fornos, cerâmicas, caldeiras, fundição, montagens metálicas;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407
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214 IG PN
42324X
4244

Luvas Protecção

Luva Fibra Thermolite KT1/KT2/KT2D
Ref. 81044/5/59
• Luva em Fibra Thermolite*;
• Isolamento térmico para dar calor. Luva suave, não irrita a pele e permite a transpiração da mão. Fácil
absorção, não permite que a luva fique muito tempo com humidade;
• Disponível em duas cores: Branco – Ref. 81044, Azul – Ref. 81045, Azul com pontos em PVC na palma
e dedos – Ref. 81059;
• Tamanho único;
• Recomendado para Industria Alimentar;
• Norma EN-388, EN-420
213X

* Fibra Thermolite: Proporciona calor e conforto. É uma tela de peso ligeiro que proporciona alta resistência. Luvas com esta
fibra têm um interior perfeito e permitem maior liberdade de movimento. Secam 50%mais rápido que as de algodão.

313X

Resistência ao Frio

Resistência ao Frio

Ref. 81044/5
Ref. 81059

Luva Alta Visibilidade PF Insulator
Ref. 81329/30

• Luva em malha com suporte térmico recoberta a látex rugoso. Dorso arejado para maior
conforto do utilizador;
• Polegar totalmente recoberto para proteger a parte mais vulnerável da mão;
• Excelente flexibilidade mesmo em baixas temperaturas (- 20ºC);
• Disponível em laranja alta visibilidade Refª 81329 e amarelo alta visibilidade Refª 81330;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para o Sector Público, trabalho em áreas refrigeradas;
1231

• Norma EN 420, EN 388, EN 511

020

Luva PVC P56B Insulator
Ref. 81338

• Luva em PVC azul, com forro polar acrílico sem costuras;
• Acabamento rugoso na palma e na mão e liso no manguito;
• Óptima destreza e resistência a baixas temperaturas (- 40ºC);
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para indústria química, manutenção, limpezas, indústria de gás e óleos;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374, EN 511

4121

021

Luva Alta Visibilidade Saturn
Ref. 81295

• Luva com recobrimento em vinil fluorescente com suporte isolante. Punho elástico de forma
larga para uma maior comodidade;
• Recobrimento, por imersão, de vinil resistente à gordura, óleos e sujidade. Mantém as mãos
secas e quentes;
• Excelente aderência em seco, especialmente com objectos lisos;
• Comprimento: 28 cm;
• Tamanho: 10;
• Recomendado para trabalhos de manuseamento Geral, autoridades Locais, manuseamento
nas vias férreas, controlo de tráfico de trânsito e serviços de emergência;
3121

111

• Norma EN 420, EN 388, EN 374, EN 511
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Luvas Protecção

Resistência ao Frio / Descartáveis

Resistência ao Frio / Descartáveis

Luva Pele Freezemaster
Ref. 81226

• Luva em pele amarela de 1ª Qualidade, interior esponjoso. Punho elástico de 75 mm;
• Óptima resistência à abrasão, rasgo e perfuração;
• Comprimento: 29 cm;
• Tamanhos: 9.5;
• Recomendado para armazéns frios, embalamento de alimentos;
• Norma EN-420, EN-388, EN-511

3243

23X

Luva Thermastat
Ref. 81283
• Luva em malha Thermastat, punho em elástico;
• Resistente à abrasão, corte e perfuração;
• Resistente ao calor por contacto até 100ºC e ao calor convectivo;
• Excelente isolamento ao frio;
• Tamanhos: 8 e 9;
• Recomendado para trabalhos em ambientes frios ou que haja contacto com objectos frios e contacto com calor;
2121

X1XXXX

01X

• Norma EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

Descartáveis

Luva Vinil Quick Branco
Ref. 83543

• Luva Quick descartável em vinil, com pó;
• Tamanhos: 6.5, 7.5 e 8.5;
• Recomendado para a indústria alimentar, laboratórios, hospitais, serviços de emergência, veterinários, escolas,
indústria farmacêutica, entre outros;
• Caixa de 100 unidades;
• Norma EN 420, EN 374-2, EN 374-3
Certificado/Certificate: Nº Q2N 05 05 462230 004

Luva Vinil Quick Azul
Ref. 83544

• Luva Quick descartável em vinil, com pó;
• Tamanhos: 6.5, 7.5 e 8.5;
• Recomendado para a indústria alimentar, laboratórios, hospitais, serviços de emergência, veterinários, escolas,
indústria farmacêutica, entre outros;
• Caixa de 100 unidades;
• Norma EN 420, EN 374-2, EN 374-3

Certificado/Certificate: Nº Q2N 05 05 462230 004
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Ref. 83541
• Luva Soft descartável em polietileno;
• Tamanhos: 8 e 10;
•Cores Disponíveis Branco Refª 83541 e Azul Refª 83542;
• Recomendado para a indústria alimentar, laboratórios, hospitais, serviços de emergência,
veterinários, escolas, indústria farmacêutica, entre outros;
• Caixa de 100 unidades.

Descartáveis

Luva Polietileno Soft

Luvas Protecção

Descartáveis

Luva Nitrilo Solid
Ref. 83558

• Luva Solid azul descartável em nitrilo, sem pó;
• Material elástico suave que torna o uso mais fresco, cómodo e flexível;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para produção alimentar, laboratórios, uso médico, escolas, indústria electroestática,
indústria farmacêutica e linha de montagem;
• Caixa de 100 unidades;
• Norma EN 420, EN 374-2, EN 374-3
Certificado/Certificate: Nº Q2N 05 05 462230 004

Luva Esterelizada
Ref. 81020
• Luva em látex sem pó, esterilizadas. Dedos curvados com acabamento liso. Interior especial em polimero
(Biogel), assegura fácil colocação e excelente nível de conforto;
• Embaladas ao par em embalagens seladas, empacotadas em salas especiais sem pó para minimizar a
contaminação de particulas;
• Comprimento: 29 cm;
• Espessura: 0.54 mm;
• Tamanhos: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 e 9;
• Recomendado para trabalhos manuais e para uso farmacêutico e médico;
• Norma EN 420, EN 374-2, EN 374-3

Luva Neopreno Pharma N
Ref. 81251

• Luva em neopreno sem pó, esterilizadas por raios gamma. Recobrimento em polimero (Biogel),
assegura fácil colocação, excelente nível de conforto e ajuste;
• Embaladas ao par em embalagens seladas, empacotadas em salas especiais sem pó para
minimizar a contaminação de particulas;
• Comprimento: 30 cm;
• Espessura: 0.42 mm;
• Tamanhos: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 e 9;
• Recomendado para a fabricação de produtos farmacêuticos;
1000

• Norma EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 388
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Luva Nitrilo NT10B/NT10BPF
Ref. 81022/3
• Luva em nitrilo azul. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Recobrimento de polimero no interior para uma colocação fácil;
• Acabamento granulado para melhor aderência;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade. Óptima resistência à perfuração;
• Disponível com pó Refª 81022, e sem pó Refª 81023;
• Comprimento: 24 cm;
• Espessura: 0.26 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9;
• Recomendado para manipulação de produtos ligeiramente agressivos. Preparação de
alimentos. Electrónica, laboratórios;

Descartáveis

Luvas Protecção

Descartáveis

•Norma EN 420, EN 388, EN 374

2000

Luva Nitrilo NT14BPF
Ref. 81110
• Luva em nitrilo azul sem pó. Punho com rebordo resistente ao rasgo. Formulação em nitrilo
que permite reduzir a fadiga das mãos;
• Acabamento granulado para melhor aderência, óptima resistência à perfuração. Excelente
maneabilidade e flexibilidade;
• Comprimento: 35 cm;
• Espessura: 0,22mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9;
• Recomendado para trabalhos em laboratório que requerem contacto com produtos químicos,
tarefas ligeiras, pinturas, impressão, electrónica, farmacêutica;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374
0000

Luva Vinil V70N
Ref. 81018/21

• Luva em vinil, com pouca quantidade de pó;
• Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Comprimento: 22,4 cm;
• Espessura: 0,27 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Cores disponíveis Incolor Ref. 81018 e Azul Ref. 81021;
• Recomendado para laboratórios, enquanto a azul é apropriada para os sectores de preparação
de alimentos;
• Norma EN 420
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Ref. 81017/25
• Luva em látex incolor com pó (Ref. 81017), punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Excelente aderência devido ao se acabamento micro rugoso;
• Excelente maneabilidade e flexibilidade;
• Disponível sem pó e com interior em polimero Refª 81025;
• Comprimento: 24 cm;
• Espessura: 0.30 mm;
•Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9;
• Recomendado para trabalhos em laboratório, manuseamentos de baixas intensidades, pintura, produção
farmacêutica;

Descartáveis

Luva Látex S600D/S600DPF cleor

Luvas Protecção

Descartáveis

• Norma EN 420

Luva Látex G31H
Ref. 81019

• Luva em látex incolor com pó. Punho com rebordo resistente ao rasgo. Punho comprido para proteger o antebraço;
• Comprimento: 32 cm;
• Espessura: 0.70 mm;
•Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para electrónica e para trabalhos que requerem sensibilidade;
• Norma EN 420, EN 388, EN 374
1010

Luva Nitrilo Indigo
Ref. 81309
• Luva em nitrilo. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Excelente flexibilidade, comodidade e ajuste;
• Sem pó;
• Comprimento: 24cm;
• Espessura: 0.10 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para a indústria farmacêutica, electrónica, inspecção, laboratórios, serviços de emergência,
autoridades locais, hospitais, clínicas;
• Norma EN 420, EN 455

Luva Nitrilo Finite
Ref. 81142/3
• Luva em nitrilo azul. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Excelente comodidade, flexibilidade e aderência tanto em situações húmidas como em secas.
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Disponível com pó Refª 81143 e sem pó Refª 81142;
• Comprimento: 25cm;
• Espessura: 0,10 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e 10.5;
• Recomendado para processo de alimentos, laboratórios, serviços de emergência, electrónica;
• Norma EN 420, EN 374
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Luva Nitrilo Nitra Fine
Ref. 81160

Descartáveis

Luvas Protecção

Descartáveis

• Luva em nitrilo azul, sem pó. Punho com rebordo resistente ao rasgo.
• Excelente conforto, comodidade e flexibilidade.
• Baixa quantidade de partículas reduz o risco de contaminação de alimentos.
• Excelente aderência tanto em seco como em molhado.
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente.
• Comprimento: 25 cm
• Espessura: 0.10 mm
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5
• Recomendado para a indústria automóvel, serviços de emergência, escolas, autoridades locais, linhas de
montagem, laboratórios
• Norma EN 420, EN 374

Luva Sintética Finity
Ref. 81310/1/2
• Luva sintética sem pó;
• Excelente comodidade e flexibilidade;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Disponível em 3 versões: Refª 81310 - luva sintética com pó de 24 cm de comprimento. Refª 81311 - luva
sintética sem pó de 24 cm de comprimento. Refª 81312 – luva sintética sem pó de 30 cm de comprimento;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para a indústria farmacêutica, electrónica, inspecção, laboratórios, serviços de emergência,
autoridades locais, hospitais, clínicas, indústria alimentar;
• Norma EN 420, EN 455

Luva Vinil Finesse
Ref. 81018FS/FA
• Luva em vinil, com pó;
• Óptima destreza, sensibilidade e conforto;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Disponível em azul (Ref. 81018FA) e incolor (Ref. 81018FS);
• Comprimento: 25 cm;
• Espessura: 0.14 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para a indústria alimentar, laboratórios, serviços de emergência, uso médico, veterinários,
escolas, electrónica, indústria farmacêutica;
• Norma EN 420, EN 374

Luva Vinil Finesse PF
Ref. 81313
• Luva em vinil incolor, sem pó;
• Óptima destreza, sensibilidade e conforto;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Comprimento: 25 cm;
• Espessura: 0.14 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para electrónica, indústria farmacêutica, laboratórios, salas
limpas;
• Norma EN 420, EN 374
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Ref. 81141/5
• Luva em látex incolor. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Excelente destreza, sensibilidade e conforto;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Disponível com pó Refª 81141 e sem pó Refª 81145;
• Comprimento: 24 cm;
• Espessura: 0.16 mm;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para a indústria alimentar, laboratórios, serviços de emergência, uso médico, veterinários,
escolas, electrónica, indústria farmacêutica;
• Norma EN 420, EN 374

Descartáveis

Luva Látex Finex/Finex PF

Luvas Protecção

Descartáveis

Luva/Manápula Poliamida Fusion
Ref. 81147/8
• Luva/Manápula em poliamida azul;
• Resistente ao calor até 200ºC;
• Excelente conforto e sensibilidade;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Disponível em manápula Ref. 81147 e em luva Refª 81148;
• Comprimento: 30 cm;
• Espessura: 0,025 mm;
• Tamanho único;
• Recomendado para manipulação de alimentos, preparação de comida rápida, hospitais
e clínicas.

Forro 100% Algodão Gloves Mates
Ref. 81289
• Forro em 100% algodão;
• Excelente protecção ao desgaste da pele;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Tamanho único;
• Recomendado para uso com luvas sem forro.

Luva Polietileno Digit
Ref. 81315/6

• Luva em polietileno sem pó. Superfície com relevo de forma a proporcionar melhor agarre;
• Ambidextras, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Disponível em várias cores: Incolor (Refª 81315 ) e azul (Ref. 81316);
• Comprimento: 30 cm;
• Espessura: 0.02 mm;
• Tamanhos: 7, 8 e 9;
• Recomendado para preparação de alimentos. Pintura e decoração. Hospitais e Clínicas. Manuseamento de
maquinaria de oficina;
• Norma EN 420

Luva Cirúgica Látex Biotex Plus
Ref. 81318/9
• Luva cirúrgica em látex natural sem pó. Forma ergonómica com os dedos curvados, proporciona maior comodidade e fadiga das mãos;
• Micro textura ultra fina facilita agarre mais seguro do objecto. Manguito de comprimento superior, permite a colocação por cima das
mangas;
• Esterilização: Radiação Gamma. A dose mínima de radiação é 25KGY (2,5Mrad);
• AQL: 1,5;
• Disponível em versão esterilizada (Ref. 81318) e não esterilizada (Ref.81319);
• Comprimento: 28cm;
• Tamanhos: 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 e 8.5;
• Recomendado para fabricação séptica de produtos farmacêuticos;
• Norma EN 420, EN 455
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Luva Esterilizada Latex Finex Sterile
Ref. 81320

Descartáveis

Luvas Protecção

Descartáveis

• Luva cirúrgica esterilizada em látex natural sem pó;
• Sem acelerantes residuais;
• Esterilização: Radiação Gamma. A dose mínima de radiação é 25KGY (2,5Mrad);
• AQL: 1,5;
• Comprimento: 24 cm;
• Tamanhos: P, M e G (Pequeno, médio e grande);
• Recomendado para fabricação séptica de produtos farmacêuticos;
• Norma EN 420, EN 455

Luva Esterilizada Vinil Finity Sterile
Ref. 81321

• Luva cirúrgica esterilizada em vinil sem pó;
• Micro textura facilita um agarre mais seguro do objecto;
• O comprimento do manguito permite a colocação das luvas por cima das mangas;
• Esterilização: Óxido de etileno gasoso;
• AQL: 1,5;
• Comprimento: 29 cm;
• Tamanhos: P, M,G e EG (Pequeno, médio, grande e extra-grande);
• Recomendado para fabricação séptica de produtos farmacêuticos;
• Norma EN 420, EN 455

Luva Matrix Vinyl
Ref. 81322/3
• Luva em vinil com pó. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Disponível em várias cores: Incolor (Ref. 81322), e azul (Ref. 81323);
• Tamanhos: S / M / L / XL;
• Recomendado para preparação de alimentos, hospitais, clínicas, laboratórios, escolas, veterinários.

Luva Matrix Nitrile
Ref. 81153

• Luva em nitrilo sem pó. Punho com rebordo resistente ao rasgo;
• Tamanhos: S / M / L / XL;
• Recomendado para preparação de alimentos, hospitais, clínicas, laboratórios, escolas, veterinários.

Luva Swift Vinyl
Ref.81144
• Luva em vinil incolor com pó. Punho com rebordo resistente ao rasgo. Interior com pó de amido
vegetal, facilita colocação e absorve transpiração;
• Óptima destreza, sensibilidade e conforto;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para a indústria alimentar, laboratórios, serviços de emergência, uso médico,
veterinários, escolas, electrónica, indústria farmacêutica.
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Luva Select Latex
Ref. 81140
• Luva em látex incolor com pó. Punho com rebordo resistente ao rasgo. Interior com pó de amido vegetal,
facilita colocação e absorve transpiração;
• Óptima destreza, sensibilidade e conforto;
• Ambidextra, ajustam-se a ambas as mãos indistintamente;
• Tamanhos: 6.5, 7.5, 8.5 e 9.5;
• Recomendado para a indústria alimentar, laboratórios, serviços de emergência, uso médico, veterinários,
escolas, electrónica, indústria farmacêutica.

Específicas

Descartáveis/Específicas

Descartáveis/Específicas

Luva Crute Florestal
Ref. 80020

3241

4141

• Luva em crute amarela, palma em forro têxtil, sem costura exterior no dedo
indicador. Costuras da palma e do nó dos dedos reforçadas. Cosidas com fio
kevlar;
• Elástico de ajuste no dorso;
• Com manguito de 14cm;
• Tamanhos: 8, 9, 10 e 11;
• Recomendado para utilização em todo o tipo de trabalhos que requer uma boa
protecção mecânico/térmica, mantendo um bom nível de conforto;
• Norma EN 420, EN 388, EN 407

Luva Anti-Vibração Viberest
Ref. 81282
• Luva em polyester com revestimento anti-vibração. Punho em malha elástica;
• Revestimento especial da palma com suporte de cloroprene pré formado;
• Tamanho: 9;
• Recomendado para trabalhos com equipamentos que transmitam vibração;
• Norma EN 420, EN 388
X243

Luva Anti-Vibração Tremor-Low
Ref. 81154
• Luva anti-vibração. Suporte tricotado sem costuras, cómoda para ser usada durante longos
períodos;
• Recobrimento em neopreno actua para reduzir os efeitos de impactos, golpes e vibrações;
• Excelente aderência devido ao recobrimento esponjoso;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para a construção civil, mecânica, instalações, trabalhos de manutenção e trabalhos
florestais;
2142

• Norma EN 420, EN 388

Luva Látex
Ref.83066
• Luva em látex, palma e dedos estrutura rugosa;
• Excelente maneabilidade táctil;
• Excelente aderência em ambientes secos e molhados;
• Comprimento: 53 cm;
• Tamanho: 7;
• Recomendado para a trabalhos de manutenção, limpeza em geral, sector alimentar, preparação
de alimentos, matadouros de aves de criação, laboratórios, pinturas, trabalhos domésticos.
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Luva para Bombeiro
Ref. 80089
• Luva confeccionada na totalidade com material têxtil;
• Elástico na palma e dorso, para melhor ajuste no pulso;
• Dorso e manguito em tecido Nomex, com acabamento ligeiro de silicone de forma a garantir
resistência ao rasgo das costuras;
• Palma de aramida siliconizada com reforço adicional do mesmo material, que oferece
excelente resistência à abrasão e excelente aderência;
• Costuras com material retrorreflectante;
• Forrado na palma e dorso com tecido Kevlar interlock, que proporciona boa resistência
mecânica e térmica;
• Manguito forrado com tecido ignifugo;
• Membrana de Gore-tex que proporciona uma total impermeabilidade garantindo um melhor
isolamento da mão em qualquer condição atmosférica;
• Protecção contra partículas de pó e substâncias químicas;
• Cosida com fio 100% Kevlar;
• Mosquetão incorporado no manguito;
• Fecho por velcro e tira de couro;
• Tamanhos: 7 (34,5cm), 8 (35,5cm), 9 (36,5cm), 10 (37,5cm), 11 (38,5cm) e 12 (39,5cm);
• Recomendado para bombeiros, para combates a incêndios;

Específicas

Luvas Protecção

Específicas

4242

Cat. III

• Norma EN 420, EN 388, EN 407, EN 659

Luva para Motoserristas
Ref. 80058
• Luva de pele hidrófugada submetida a um tratamento superficial, que retarda a penetração de água e óleos;
• Óptima flexibilidade para trabalhos no exterior;
• Resistência à passagem de água (30minutos);
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para indústria eléctrica, serviços públicos, cargas e descargas, trabalhos agrícolas;
• Norma EN 420, EN 388

2132

Luva Protecção Eléctrica
Ref. 80090/5
• Luva em látex natural para protecção de choques eléctricos;
ref.

classe

voltagem

80090
80091
80092
80093
80094
80095

00
0
1
2
3
4

Até 500 voltes
Até 1000 voltes
Até 7500 voltes
Até 17.000 voltes
Até 26.500 voltes
Até 36.000 voltes

• Óptima resistência mecânica. Resistente a temperaturas até - 25ºC;
• Deve ser sempre usada com outra luva;
• Tamanhos: 8, 9 e 10;
• Recomendado para trabalhos eléctricos, não se deve colocar as luvas em contacto com
gasolina, óleo, gordura, produtos corrosivos, não utilizar luvas molhadas;
• Norma EN 420, EN 60903
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