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 Conforto e proteção
acessíveis

Características e vantagens

•   

•   

•   
 

Setores

• Automotivo
Químico (básico, especialidades e petroquímico)
Serviços e processamento de alimentos
Limpeza
Ciências da vida (farmacêuticas, biofarmacêuticas
e dispositivos médicos)
Fabricação (equipamentos, matérias-primas, etc.)
Eliminação de resíduos e reciclagem

•
•
•
•   

 

•
•

Aplicações  

•
•
•
•
•   

 

•
•
•
•

•

82-133
Luvas nitrílicas de uso único

Fabricado com uma fórmula nitrílica mais fina, que 
aumenta o conforto e permite mais flexibilidade sem 
comprometer a proteção.

A ponta dos dedos é texturizada, possibilitando maior 
aderência a uma grande variedade de aplicações.

Cada embalagem contém 300 luvas por caixa de 
distribuição, oferecendo valor e conveniência 
adicionais. *250 peças/caixa no tamanho XG.

Composição, combinações e misturas
Peças para fixar, rosquear e desenroscar
Manipulação e processamento de alimentos
Catering
Manipulação de prensas de compressão e
fabricação de comprimidos
Manipulação de peças usinadas revestidas por óleos leves
Manipulação de pulverizadores e pistolas de tinta/cola
Inspeção e manutenção de ferramentas de precisão
Trabalho de laboratório, combinações, composições, 
preenchimento, limpeza
Manutenção e limpeza de equipamentos 
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82-133

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS:

TAMANHO
XP

5½-6
P

6½-7
M 

7½-8
G 

8½-9
XG 

9½-10

82-133 REFAZER PEDIDO Nº 82133060 82133070 82133080 82133090 82133100

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Sem buracos (inspeção nível I) 1.5 AQL
ASTM D6319-10  

ASTM D5151-06 (2011)

Espessura da palma de superfície3 0,06 mm (2.5 mil) ASTM D3767 / EN 420

ANTES DO ENVELHECIMENTO APÓS O ENVELHECIMENTO

Ótima resistência à tração
> 14 Mpa  

Valores comuns  14-20
> 14 Mpa  

Valores comuns  14-18
ASTM D6319-10

Alongamento na ruptura (%)
> 500  

Valores comuns  500-600
> 400  

Valores comuns  400-550
ASTM D6319-10

PROPRIEDADE

TAMANHO
XP

5½-6
P

6½-7
M

7½-8 
G

8½-9
XG

9½-10
ASTM D3767 /  

EN 420Comprimento (mm) 82-133 230 230 230 230 230

Largura média da palma (mm)2

2 Tolerância média: ± 4 mm

3 Tolerância média: ± 0,015 mm

82-133 75 85 95 105 115

82-133

Material

Cor

Design da luva

Punho

Normas de auditoria

Controle de qualidade

Embalagem

Armazenamento

País de origem

Nitrilo

Azul cobalto

Ambidestra, sem pó, dedos texturizados, produto leve

Com rebordo

ISO 9001

Em conformidade com a ASTM D 3577, tipo II

300 luvas por caixa, 10 caixas por envio, 3.000 luvas por envio1 

1 No tamanho XG, 250 peças por caixa, 2.500 peças por envio

Impedir exposição direta ao sol, armazenar em local fresco e seco.
Manter longe de fontes de ozônio ou inflamáveis.

Malásia

 

 

Para mais informações, acesse www.ansellbrasil.com, ou ligue para +55 11 3356 3100
Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474 - 4º Andar
Bairro Jardim - Santo André - SP - Brazil - CEP: 09080-300

 
 

 

 

® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.
© 2015 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

A Ansell não assume nenhuma responsabilidade pela adequação ou aplicabilidade da luva escolhida pelo usuário
final a uma aplicação específica. A Ansell não é responsável por danos resultantes de uso inadequado, desgaste, 
manipulação defeituosa ou descuidada ou utilização de meios operacionais inadequados.

Luvas nitrílicas de uso único

VALORES COMUNS MÉTODO DE ENSAIO

38.379CA

EN374EN374


