Luvas LiteTuff
Luva de nitrilo, sem alergéneos e sem pó

Área de aplicação

Principais benefícios

As luvas de nitrilo LiteTuff oferecem
excelente proteção das mãos em todas
as tarefas de limpeza que, por razões de
higiene, exijam uma substituição regular
de luvas. Ideais para usar em ambientes
de cuidados de saúde, em limpezas em
geral e em zonas de preparação de
alimentos.

 Ultra sensibilidade e flexibilidade 1.

Descrição de produto

 Reduz riscos de alergias

Certificada com a norma CE Cat III e
classificada com AQL 1.5 (uso
hospitalar), a Luva LiteTuff combina
elevados níveis de sensibilidade com
durabilidade. A acrescentar o
acabamento em relevo na zona dos
dedos para maior aderência em
condições húmidas ou secas.

Instruções de utilização

Fabricada com uma finíssima camada 2.
de nitrilo que garante uma proteção
3.
perfeita das mãos e em simultâneo
ultra sensibilidade ao tacto e máximo
conforto, sem sacrificar a durabilidade, 4.
ou a resistência a químicos e à
perfuração.
5.
O material da luvas LiteTuff é 100%
nitrilo, sem componentes de látex para
evitar o risco de alergias. São também 6.
isentas de aceleradores, tornando-as
ideais para utilizadores com pele muito
sensível (contact dermatitis)

Descartar após o uso
Pode ser usada em condições de
humidade ou a seco
Precauções: evitar a exposição
directa ao sol
Resistente a detergentes e a
desinfectantes diluídos (consultar a
tabela de químicos recomendados)
Precauções: evitar a exposição
direta ao sol. Guardar à
temperatura ambiente em local
seco, fresco e limpo.
Recomendada para contacto com
alimentos, incluindo gordos.

 Os mais elevados níveis de

segurança e de proteção
oferecidos por uma luva
descartável

Código TSU

Descrição / Medidas

Cor

Unidades/Box

Boxes/Caixa

137964

Luvas LiteTuff pequenas

Azul

100

10

137966

Luvas LiteTuff médias

Azul

100

10

137967

Luvas LiteTuff grandes

Azul

100

10
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