
Luvas HEAT PRO

Proteção corporal: aluminizada
Descrição e composição:

Luvas aluminizadas de crute (couro de vaca) cor de laranja nas palmas: anticorte 
nível 2.
O resto das luvas está elaborado com tecido para-aramida aluminizado.
Forro interior 100% de algodão: para conforto e suavidade.

Esta combinação de materiais oferece resistência ao calor e à perfuração, e 
permite manusear peças com destreza. 

As várias peças estão unidas entre si através de um  o de Kevlar, muito resistente 
a altas temperaturas.  

Tamanhos: 9, 10 e 11. 

Categoria III

Cosido com  o de 
Kevlar

Tecido aluminizado
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Resistência à abrasão (palma)

Corte com lâmina (palma)
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Comportamento a chama (palma e dorso)

Calor de contacto (palma)

Calor convectivo (palma)

Calor radiante (dorso)

Pequenos salpicos de metal fundido (dorso)

Grandes salpicos de metal fundido (dorso)
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Ref. Tamanho
MEDIDAS

A B C D

912318 8 41 19,5 12,5 18

912311 9 42 20,5 13 19

912310 10 43 20,5 13,5 20

912319 11 44 22 14,5 21
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Proteção corporal: aluminizada
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Norma e certi  cação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

Diretriz 89/686/CEE, transposta no Real Decreto 1407/1992 de acordo com as normas 
UNE-EN 420:2004+A1:2010+ERRATUM 2011, UNE-EN 388:2004 e UNE-EN 407:2005.

Especialmente aconselhável para postos de trabalho onde o risco de abrasão for elevado e 
onde for preciso maior destreza na preensão de objetos.
Luvas muito adequadas para o manuseio de peças a 100 ºC durante períodos de tempo 
prolongados.
Protege de derramamentos e pequenos salpicos de ferro fundido.
EPI para uso industrial nos seguintes setores: fundições, indústria do metal, pirotecnia, 
reparação de fornos, centrais de cimento, unidades metalúrgicas, etc.

Não guarde ou armazene as luvas em presença de contaminantes químicos ou estando 
molhadas. Evite expô-las à luz solar. Armazene-as num lugar seco e arejado. No caso das 
luvas se molharem, deixe-as secar num lugar arejado.

A consecução das prestações desta peça de vestuário exige que esteja ajustada corretamente.
Este equipamento está concebido para o uso individual e, portanto, não deve ser utilizado 
por diferentes operários.
Por razões de segurança é necessário fazer uma pequena inspeção visual antes de usar as 
luvas.

Embalagem individual: 1 par
Caixa de 50 unidades
Dimensões da embalagem: 45 x 41,5 x 35,5

                            Cód. barras caixa  Cód. barras embalagem

Tamanho 9 8423173884260 18423173884267
Tamanho 10 8423173884253 18423173884250
Tamanho 11 8423173884338 18423173884335

Consulte a disponibilidade dos tamanhos 6 e 7.


