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RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10028/20
Natureza do trabalho: Ensaios para avaliação de conformidade do produto.
Cliente: Kadesh Calçados Profissionais Ltda
Endereço: Rua Antonio Lourenço, 08, Imbituba - PR
CNPJ: 06.293.564/0001-46
CNAE: 32.92-2-02
Descrição do produto: Luva de segurança modelo americana/petroleira,
confeccionada em vaqueta natural na face palmar e dorso, reforço palmar
interno, elástico no dorso e punho com acabamento e viés.
Referência: “LPETRO-VV-001”.
Protocolo: 47209
Data de entrada: 21/10/2019
Data de realização dos ensaios: 08/11 a 04/03/2020.
Materiais que compõe a luva: Couro bovino tipo vaqueta natural curtido ao cromo, linha de nylon, viés
têxtil e elastano.
Cor: Cinza.
Tamanhos disponíveis: Tamanhos 7, 8 e 9.
Enquadramento: F - EPI para Proteção dos membros superiores – F.1 – Luva
a) luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes.
b) luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.
Uso a que se destina: Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Restrições: Não utilizar para proteção contra agentes químicos e bacteriológicos; Não utilizar para
manipulação de agrotóxicos; Não utilizar para cabos energizados (não apresenta isolamento elétrico); Não
utilizar em substituição de luvas impermeáveis; Não utilizar para proteção contra agentes cortantes como
serra fita e/ou faca frigorífica.
Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6: Gravação no dorso.
Possíveis variações do EPI: Luvas produzidas na cor: Natural (cinza); Punho: 7; Numeração: 7, 8, 9.
Normas técnicas aplicáveis: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018.
Todas as informações acima estão indicadas no memorial Descritivo e Manual de Instruções, e estão
conforme a Portaria N. º 452, de 20 de novembro de 2014.

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 10028/20

Técnico analista
Dória Daniela Vargas - Técnica Química
CRQ 05409106 - 5ª Região

Para veriﬁcar a autenticidade deste documento, faça download
do aplicativo de leitor de código “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a câmera na ﬁgura ao lado ou veriﬁque através do
endereço:
http://www.ibtec.org.br/areacliente/laudo/851541905032020_ibte
c_-_Assinado.pdf
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certiﬁcação
Digital, instituída pela Medida Provisória N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo ícone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

Supervisor
Manuela Almada - Técnica Química
CRQ 05408477 - 5ª Região

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

