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Solução com ótimo custo-benefício da 
EDGE® para aplicações de soldagem

Aplicações 

•  Brasagem
Manuseio de peças quentes com faísca
Moagem de metal
Solda de vareta e MIG
Corte com maçarico
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Indústrias

•  Automotiva
Construção Civil
Máquinas e equipamentos
Fabricação de metal
Petróleo, gás e mineração
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Trabalho
Pesado

Fins Especiais

A EDGE® 48-216 é uma luva para trabalho 
pesado de soldagem que proporciona 
proteção EN12477 tipo A para tarefas e 
trabalho térmico de soldagem.

Apropriada para solda de vareta e MIG, 
além de moagem e de corte com maçarico. 
Fornece altos níveis de proteção contra o 
calor, contra chamas, contra faíscas e 
contra perfuração.

A luva usa couro bovino com fenda durável 
e em cor natural. As costuras são feitas com 
aramida para maior durabilidade.

O forro de algodão proporciona isolamento 
térmico e conforto prolongado.

O punho estendido proporciona proteção 
para o antebraço.



Calor, chama, faísca e perfuração 
resistente

Nível de inflamabilidade 4 depois da 
chama tempo < 2s, tempo depois do 
brilho < 5s

Resistência de calor de contato nível 1
Temperatura de contato de 100° C > 15s.

Resistência ao calor por convecção nível 
3 e índice de transferência de calor por 
convecção > 10s.

Resistência ao calor radiante nível X

Resistência às pequenas saliências de 
metal fundido nível 4 > 35 gotas

A luva EDGE® é certificada CE e em 
conformidade com a regulamentação
REACH europeia.

O comprimento total da luva é de 36 cm 
e isso proporciona uma proteção 
completa do antebraço.

Pode ser idealmente combinada com a 
nova manga de solda Ansell:
• Clássica 59-406: Manga de solda
• Nova 59-416: nova manga de solda 
feita de Lenzing FR® e Kevlar®.

Não use em aplicações de serviço 
pesado de corte. A luva não é à prova de 
líquidos e, portanto, não deve ser usada 
com produtos químicos.

Deixe longe de fontes de ozônio ou de 
ignição. Mantenha longe da luz solar 
direta. Guarde em lugar fresco e seco.

Luva de solda ActivArmr® 43-216 
Mercury® 43-113

EN 388

4233

38.579CA

Perfil de desempenho
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Padrões de desempenho 

Especificações

MARCA DESCRIÇÃO TAMANHO COMPRIMENTO COR EMBALAGEM

EDGE® 48-216 Couro bovino natural com fenda por fora. 
Forro de algodão. Costuras de aramida no
punho da luva.

10 (L) 360 mm Cinza 6 pares/saco,
6 sacos/caixa

Características principais

 
 

Limitação de uso

Armazenamento

Produtos relacionados 
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