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Prezado Cliente Ansell

Estamos felizes em informar que haverão algumas mudanças importantes com produto de proteção química AlphaTec®  58-535. Tais 
mudanças asseguraram que esse produto de altíssima resistência química tenha sua marca reconhecida mais facilmente além de um 
visual mais moderno.

Devido ao crescimento contínuo da nossa oferta de produtos, a Ansell está atualizando o visual da luva nitrílica AlphaTec® 58-535 para 
adequá-las às novas diretrizes da nossa marca. Essas mudanças garantem que a aparência do modelo AlphaTec® 58-535 seja consistente 
com os novos produtos da linha nitrílica AlphaTec® que em breve estarão disponíveis em nosso portfólio.

Uma das principais mudanças está na cor da camada nitrílica que passa de vermelha para verde. A legibilidade da etiqueta da luva e 
o impacto visual também serão aprimorados significativamente, considerando a  inclusão de todas as exigências regulatórias globais 
mais recentes.

As alterações incluem:

• Nova estratégia de cor nas tonalidades de verde.
• Nova etiqueta da luva mais nítida garantindo a conformidade com as exigências regulatórias mais recentes e a rastreabilidade da luva 
• Novo layout do encarte 
• Novo layout harmonizado da caixa

Veja abaixo mais informações sobre cada uma das alterações acima:

A nova estratégia de cores contempla: (1) Uma seleção de tons de verde que indicam a camada nitrílica da luva. (2)Tom de cinza que indica 
a Tecnologia Ansell Grip™ na luva.
Os diferentes tons de verde também indicam o nível de trabalho da luva. Isto significa que a AlphaTec® 58-535 passará por uma transição 
para o tom médio de verde, correspondendo ao trabalho médio, conforme acima.
Novos produtos da linha AlphaTec®  serão incluídos no portfólio da Ansell Brazil nos próximos anos e apresentarão tonalidades diferentes 
de acordo com o apresentado acima.

Trabalho leve
(tom verde claro)

Trabalho médio
(tom verde médio)

Trabalho pesado
(tom verde escuro)

Tecnologia Ansell Grip™ 
(tom cinza)

Nova estratégia de cor Pegada e suporte



Novas etiquetas nas luvas 

Novas etiquetas mais nítidas nas luvas indicarão a marca, o tipo de revestimento utilizado dentro da luva (onde diversas versões estão 
disponíveis), em conjunto com os níveis de desempenho da luva e informações regulatórias.

Novo encarte e caixa para envio com layout harmonizado da AlphaTec®

Para combinar  o visual e a estética da nossa marca  AlphaTec®, a Ansell harmonizou totalmente o encarte e a caixa de envio para a 
AlphaTec® 58-535B, conforme o exemplo mostrado abaixo. Novos gráficos e fotografias acrescentaram um visual renovado e moderno 
ao nosso portfólio de produtos.

As etiquetas da luva consistem de diversos campos, 
informando o nome da marca e números de estilo. As 
designações de letras próximas a 58-535 esclarecem o tipo de 
revestimento utilizado na luva (B - preto acrílico) e o polímero 
(NBR) utilizado na estrutura da luva.

O campo de desempenho da etiqueta da luva informa os 
níveis de proteção química e mecânica da luva e contém 
detalhes de certificação e exigências regulatórias.

A parte variável da etiqueta da luva AlphaTec® no punho do 
lado da palma da luva indica o número preciso do LOTE e a 
data de fabricação para garantir a rastreabilidade do produto.

Exemplo da etiqueta antiga Exemplo da nova etiqueta
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Novo encarte Nova caixa para envio



Confirmamos que, embora as mudanças de marca e embalagem garantam a consistência e a facilidade de identificação na nossa linha 
AlphaTec®, elas não afetam nenhum dos níveis de desempenho das luva AlphaTec® 58-535.
A AlphaTec® continua a aumentar o poder dos trabalhadores com luvas projetadas para proporcionar o equilíbrio ideal entre conforto, 
desempenho e proteção.

Cronogramas
As modificações acontecerão com os produtos fabricados a partir de junho de 2015. Dependendo dos níveis de inventário disponíveis, 
você pode não receber as novas versões de imediato, levando alguns meses para ver as luvas atualizadas.Para auxiliar ainda mais na 
fase de transição do produto e adaptação dos usuários, durante um período de 6 meses nós vamos colocar dentro de cada embalagem 
um informativo extra demontrando as alterações no produto.

Exemplo do Informativo:

Estamos aqui para auxiliá-lo durante esta transição entre os produtos. Entre em contato com o seu representante Ansell para cronogramas 
mais específicos ou caso você tenha qualquer dúvida ou preocupação.

Atenciosamente,
Equipe de Marketing Ansell 

Visão geral de novos códigos na linha suportada AlphaTec®
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Visual Atual Descrição
Oracle 
code

SAP code

Código de Barra

Novo Visual
Embalagem 

Interna
Embalagem 

Externa

ALPHATEC 58535B - TAMANHO 7 123819 801002 10076490456914 20076490456911

ALPHATEC 58535B - TAMANHO 8 123820 801003 10076490456921 20076490456928

ALPHATEC 58535B - TAMANHO 9 123821 801004 10076490456938 20076490456935

ALPHATEC 58535B - TAMANHO 10 123822 801005 10076490456945 20076490456942

ALPHATEC 58535B - TAMANHO 11 123823 801006 10076490456952 20076490456959

Europa
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
+32 2 528 74 00
+32 2 528 74 01

Estados Unidos
Ansell Protective Products Inc.
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
+1 800 800 0445

Austrália
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
+61 1800 337 041
+61 1800 803 578

Hong Kong
Ansell (Hong Kong) Limited
Unit 3102-3103, 31/F
Manhattan Place
23 Wang Tai Road
Kowloon Bay, Hong Kong
+852 2185 0600
+852 2856 2155 

América Latina
Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474 – 4º Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil
CNPJ: 03.496.778/0001-21
+55 11 3356 3100 

Rússia
Анселл РУС
123610 Россия, Москва
Краснопресненская
Наб. 12, п.3, оф. 1304А
Тел. +7 495 258 13 16


