FICHA TÉCNICA DE DADOS
Luvas LiteTuff
1. CÓDIGO INTERNACIONAL DE ARTIGO:
S/7
M/8
L/9
Cor\Tamanho
Azul
137964
137966
137967

XL/10
137968

2. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO:
Luvas de nitrilo descartáveis.
3. COMPOSIÇÃO:
Borracha 100% nitrilo
Espessantes
Estabilizadores
Dióxido de Titânio
Pigmentos
4. INFORMAÇÃO TÉCNICA:
Comprimento
Espessura dupla camada

Valor
240
0,24

Unidade
mm
mm

AQL 1,5

Category III

EN 374
EN 374
5. CARACTERÍSTICAS E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
 Adequada para tarefas de limpeza, contacto com alimentos e manutenção
 Certificação CE Cat. III
 Excelente sensibilidade ao tacto
 Não contém pó
 Sem proteínas de látex, nem alergéneos de aceleradores
 Maior resistência à perfuração que luvas de PVC ou de látex
 Maior resistência a químicos que as luvas de látex natural
 Impermeável, baixa protecção química de acordo com a norma EN374 (protecção suficiente para todos os
d et er g en t es d ilu íd o s. So licit ar in f o r m ação ao f ab r ican t e d o q u ím ico )
 Proteção contra microrganismos, norma EN374
 Nível de qualidade AQL: 1,5.

Manutenção:
Descartar após o uso.
Aplicação:
• Para uso em condições secas ou húmidas.
• Precaução: evitar a exposição directa ao sol.
• Indicada para manipulação de soluções diluídas de detergentes e/ou desinfectantes.
6. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO
Guardar em local apropriado e em ambiente frio e seco. Evitar a exposição directa ao sol. Este produto não está
sujeito às regulamentações para transporte de substâncias perigosas ou de produtos químicos. Para eliminar,
colocar no contentor de lixo apropriado ou incinerar. É favor respeitar as normas vigentes para tratamento de
resíduos.
7. CERTIFICADOS DE QUALIDADE / CUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNACIONAIS
Este produto é fabricado em conformidade com as normas do Sistema de Qualidade da FHP.
Data: 2008/01/14
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Tel.: +351 21 424 88 84
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Toda a informação contida neste documento é fornecida de acordo com as nossas especificações e conhecimento. Não serve de garantia ou certificado de
garantia e pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. A aplicabilidade dos nossos produtos deve ser determinada pelos nossos clientes face às suas
necessidades específicas e condições de utilização. Em particular os utilizadores dos produtos têm o dever de verificar se a mercadoria, quando entregue, está
em perfeitas condições de uso, de forma a não colocarem em risco a sua saúde, segurança ou provocar qualquer dano ambiental.

