
Desenvolvimento Técnico Plastcor

LUVAS

DE RASPA
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DESCRIÇÃO DA LUVA DE RASPA
Luva de segurança confeccionada em raspa, com reforço interno em raspa e punhos de 7 cm ou 15 cm ou 20 cm.

PESOS DAS LUVAS DE RASPA
Punho 7 cm (260 g/par), punho 15 cm (360 g/par) e punho 20 cm (420 g/par).

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO | CA 35.194

APLICAÇÃO | Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

NORMAS EN 388 e EN 420
Níveis de desempenho para abrasão, corte por lâmina, rasgamento e perfuração por punção - Resultado 4244.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 42032900

  RESULTADO OBTIDO NOS ENSAIOS SEGUNDO A NORMA
  Resistência à Abrasão     Nível 0 a 4  =  2
  Resistência ao Corte por Lâmina   Nível 0 a 5  =  1
  Resistência ao Rasgamento    Nível 0 a 4  =  4
  Resistência à Perfuração por Punção   Nível 0 a 4  =  4
  Resistência ao Corte TDM    = X

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão com 30 pares de luvas de raspa punho 7cm ou 20 pares de luvas de raspa punhos 15 cm ou 20 cm. 
A dimensão desta caixa é 390 x 235 x 270 mm e peso de 270 g.

ESTOCAGEM
Manter as luvas em local limpo e seco, em temperatura ambiente, longe de produtos químicos e em umidade entre 50 e 
55%.

MANUTENÇÃO
Fazer a higienização somente a seco e não submeter o produto a lavagens industriais, isto pode reduzir dras�camente o seu 
nível de proteção.

VIDA ÚTIL
Deverá variar de acordo com as condições do ambiente, do uso e de manutenção.

VALIDADE
A validade é de 03 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.

Punho 7 cm Punho 15 cm Punho 20 cm
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