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LUVA HERO PIGMENTADA SX 93.847

Categorias de Produtos: Luvas de Proteção Marluvas, Marluvas
Página do produto:
https://1000marcassafetybrasil.com.br/produto/luva-hero-pigmentada-sx-93-847/

Resumo do produto
Luva tricotada com a inovadora e exclusiva fibra Hero® composta de Kevlar®, fio
de aço, nylon, algodão e poliéster. Um produto tecido com fios Hero® de alta
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resistência a corte, conforto ergonômico e térmico. Possui palma e dedos
pigmentadas para melhor aderência. Possui punho tricotado que evita a entrada de
resíduos sólidos.
C.A. 41.299

Descrição do Produto
Luva tricotada com a inovadora e exclusiva fibra Hero® composta de Kevlar®, fio
de aço, nylon, algodão e poliéster. Um produto tecido com fios Hero® de alta
resistência a corte, conforto ergonômico e térmico. Possui palma e dedos
pigmentadas para melhor aderência. Possui punho tricotado que evita a entrada de
resíduos sólidos.
Suporte têxtil: Fios Hero® composto de Kevlar®, aço inox, nylon,
algodão e poliéster
Acabamento: Overlock
Cores: Amarela e azul
Instruções de Uso:
– Lave suas mãos, antes de iniciar o trabalho.
– Use creme protetor, quando em
contatos químicos, óleos e graxas.
– Recomendamos ao usuário que verifique o tamanho correto da luva, que melhor
se ajuste as suas mãos, para um perfeito calce, resultando em melhor conforto e
produtividade em seu trabalho.
As luvas não devem estar “ folgadas ou apertadas”.
Higienização:
– Utilize sabão em pó ou detergente neutro.
– Não utilize produtos de lavagem a seco ou alvejantes.
– Lave e enxague em água morna, não excedendo 50°C, por até 10 minutos.
– Repita a operação em caso de extrema sujeira.
– Seque naturalmente ou em secadora, não excedendo 50°C, por 10 a 15 minutos.
Importante: Os produtos que possuem em sua composição o KEVLAR®, podem
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apresentar variação de cor quando expostos a luz, variando do amarelo para o
laranja sem que haja qualquer comprometimento do desempenho do material.

Galeria de produtos
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