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LAUDO E CA

O laudo da Luva NTX Suedine foi aprovado pelo IPT 

(Ins�tuto de Pesquisas Tecnológicas) e o CA 36.473 foi 

emi�do pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

DESCRIÇÃO DA LUVA NTX SUEDINE

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão 

100% an�alérgico, com reves�mento nitrílico e punho de 

malha. Modelo com janela no dorso e cor amarela.

  MODELO  TAMANHOS PESO MÉDIO/PAR

  Luva NTX Suedine 9, 10 e 11  61 g

ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequenas alterações, em razão das 

caracterís�cas do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 6116.10.00

DESEMPENHO

Atendem as normas EN 420:2003 e BS EN 388:2003.

RESULTADO OBTIDO NOS ENSAIOS SEGUNDO A NORMA

  Resistência à Abrasão    Nível 0 a 4  =  1

  Resistência ao Corte por Lâmina  Nível 0 a 5  =  1

  Resistência ao Rasgamento   Nível 0 a 4  =  1

  Resistência à Perfuração por Punção  Nível 0 a 4  =  1

EMBALAGEM PRIMÁRIA

Embalagem plás�ca sem gravação. 

Nesta embalagem contém 12 pares de luvas.

 

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão impressa. 

Nesta embalagem contém 120 pares de luvas. 

Dimensão da embalagem 490x280x205 mm e peso de 346 g.

UTILIZAÇÃO

Aplica-se em situações que se necessita de resistência 

química, no manuseio de solventes, óleos e graxas. Seu 

suporte têx�l oferece conforto, resistência e flexibilidade.

APLICAÇÕES

Usinagem de peças industriais,  metal-mecânica, 

montadoras, autopeças, coleta de resíduos urbanos e 

industriais, a�vidade abrasivas, colheita de frutos e 

similares, carga e descarga de materiais, manutenção e 

serviços em geral, etc.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES CONTIDAS NA LUVA

Plastcor, número do CA, lote de fabricação, referência, 

tamanho, origem China e pictograma.

ESTOCAGEM

Armazenar a luva em local arejado, sem incidência de calor e 

livre de umidade.

MANUTENÇÃO

Para conservar seu estado original, deve-se remover 

periodicamente a sujeira acumulada com pano umedecido 

em água e aguardar a secagem na sombra, em temperatura 

ambiente.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, 

manutenção e guarda.

VALIDADE

A validade da luva é de 05 anos, desde que, dentro da 

embalagem antes do uso.

Desenvolvimento Técnico Plastcor
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