Luvas Fortes
Luvas de Látex e Neoprene para as tarefas mais exigentes

Área de aplicação

Principais benefícios:

Instruções de utilização:

As Luvas Fortes da Vileda Professional
- Heavyweight - aplicam-se em qualquer
tarefa de limpeza, especialmente nas
mais duras e difíceis que exigam maior
resistência química e mecânica.

• Resistência:
O revestimento de Neoprene proporciona
uma resistência extraordinária a
detergentes agressívos e a dupla
camada de borracha confere maior
resistência ao rasgão e à perfuração.

1. Calçar a luva com o cano dobrado
para facilitar a entrada da mão.

Descrição de produto:

• Aderência:
O tratamento à base de cera aumenta
a aderência, mesmo quando utilizadas
em situações de humidade.

Luva de borracha natural revestida com
Neoprene, com uma resistência extra a
produtos químicos e tratamento de
cera no exterior para maior aderência
em condições húmidas. Tem um forro
em algodão no interior da luva para
maior conforto. São submetidas a
a tratamentos de clorinação e anti
bactérias, que reduzem ao máximo
as proteínas de látex e as infecções.
Certificadas com a marca CE categoria
III, contra riscos mortais ou irreversíveis,
de acordo a norma CEE/89/686 do
PPE. Disponível em 3 tamanhos:
6,5/7-pequeno; 7,5/8-médio; 8,5/9grande.

• Higiene e segurança:
Tratadas com um agente bactericida,
“Sanitized”, e outro de clorinação,
para reduzir os riscos de infecção e
de alergias ao látex. Certificadas
com a marca CE

2. Lavar e secar as luvas ainda calçadas
após as tarefas.
3. Retirar a luva pelo cano e deixar
secar do avesso.
4. Para utilizadores com pele mais
sensível ao látex recomenda-se a
colocação de um creme apropriado,
após o uso de luvas de látex.

Código

Descrição

Cor

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/caixa

120259

Luvas Fortes Pequenas

verde/amarelo

S

1

50

120260

Luvas Fortes Médias

verde/amarelo

M

1

50

120261

Luvas Fortes Grandes

verde/amarelo

L

1

50
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