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Seg. a Sex. 08h00 às 18h00

LUVA TÁTIL PU KADESH
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Luva Tátil PU Kadesh, confeccionada em bras
sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos
dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de
bras elásticas e acabamento em bras sintéticas.

REFERÊNCIA
LM3101PT

TAMANHOS
7 (P); 8 (M); 9 (G) e 10 (GG).
Imagem Ilustrativa

Tamanhos diferenciados por cores - diferenciação nas
cores do punho, facilitando a identicação dos
tamanhos.

INDICAÇÃO

POTENCIAIS CLIENTES

Luva para proteção das mãos do usuário contra
agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes. Proteção contra agentes mecânicos.

Indústria moveleira, metalmecânica, automobilística,
serviços de montagem, manutenção, construção civil e
serviços em geral.

O formato anatômico e punho em elástico das luvas
proporcionam ajuste perfeito e conforto para a
realização das atividades, sem causar fadiga muscular
durante o período de uso.

RESTRIÇÕES
Contra agentes químicos, serra circular ou elevado
risco de corte.
Este produto não é aprovado para uso em
operações de soldagem e processos similares.

DESEMPENHO
O EPI obteve resultado de níveis de desempenho
3121X para BS EN 388.

USO E CONSERVAÇÃO
- Verique o tamanho correto da luva para melhor
calce, resultando melhor conforto e produtividade ao
realizar o trabalho;
- As luvas não devem estar folgadas ou apertadas;
- Verique se as luvas não apresentam defeito ou
imperfeições antes da utilização;
- Não faça uso de objetos que podem perfurar as luvas;
- Substitua as luvas quando apresentarem danos;
- Antes de retirar as luvas das mãos, remova com um
pano ou papel toalha os resíduos da luvas;
- Não utilize lavagem a seco;
- Armazenar em local seco e arejado, temperatura
ambiente, livre de qualquer umidade ou calor
excessivo;
- Faça o descarte em local apropriado.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
C.A. 44353.
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Resistência à abrasão (de 0 a 4)
Resistência ao corte (de 0 a 5)
Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)

EMBALAGEM
Saco plástico com 12 unidades.

Resistência à perfuração (de 0 a 4)

DURABILIDADE
A durabilidade varia de acordo com o uso, atividade
mais ou menos agressiva, bem como com o cuidado
com o produto por parte do usuário.

SOLADO

KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
Rua Antônio Lourenço, 08 - Imbituva/PR - Brasil - CEP 84.430-000 | Caixa Postal 51
kadesh@kadeshonline.com.br | +55 (42) 3436-8500 | kadeshonline.com.br

