BOLETIM TÉCNICO

luvas de
segurança
DESCRIÇÕES

IMAGEM

- Luvas para Apicultor - API 050

DADOS TÉCNICOS
Referência

Tamanho

Embarque aprox.

8½-9½ (U)

Caixa c/ 50 pares

Unidade Peso aprox.

API 050

Par

0,140 kg

INDICAÇÕES DE USO
- Utilizada em atividades de apicultura onde haja risco de ferroadas de
abelhas, marimbondos e vespas.

CARACTERÍSTICAS
- Confeccionada em tecido 100% poliéster;
- Forro interno em náilon.
- Modelo 5 dedos.

CERTIFICAÇÃO E DESEMPENHO
- Certificado de Aprovação nº 43.079.
- Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Resultados de níveis de desempenho 2122X:
2 - Resistência à abrasão;
1 - Resistência ao corte por lâmina;
2 - Resistência ao rasgamento;
2 - Resistência à perfuração por punção;
X - Resistência ao corte TDM.
O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente;

- Norma BS EN 420:2003 + A1:2009 e BS EN 388:2016;
- Laudo nº EPI 8804/19 - IBTEC.

PICTOGRAMA
EN 388:2016

2122X
NR-6

COMPOSIÇÃO

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS
- Produto desenvolvido de acordo com normas para minimizar lesões
graves causadas por acidentes.
- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de
Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela
empresa.
- Observar as regulamentações nacionais;
- EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos
similares;
- O EPI não oferece proteção contra todos os riscos;
- Não protege de cortes e perfurações;
- Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível;
- Não aceitar produtos danificados e/ou mofados;
- A proteção se limita à área de cobertura do EPI;
- A segurança do usuário desta luva deve ser complementada, de
acordo com a exposição ocupacional e com risco de atividade, com o
uso de outros EPIs;
- Não utilizar em caso de incêndio. Se houver incêndio corra
imediatamente do local;

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

- Poliéster e náilon.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e
exposição à contaminantes.

- Lavar à mão;
- Utilizar sabão neutro;
- Não lavar à máquina;
- Não centrifugar;
- Pendurar em varal;
- Secar em local arejado fora do alcance do sol;
- Não passar.
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- Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que
utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa
controlar e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários, bem como
disponibilizar o produto para que o usuário faça sua troca quando se
fizer necessário.
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