SHOWA 7570

SHOWA 7570
Ideal para peles altamente sensíveis, a luva 7570 de uso
único, sem aceleradores, também está isenta de pó, látex, e
silicone. Feita com 240mm de comprimento e 0,10mm de
espessura e 100% em nitrilo verde de alta visibilidade, a luva
7570 oferece um elevado desempenho de proteção contra a
penetração e projeção de produtos químicos. Para aumentar o
conforto, a luva descartável é clorada para reduzir a
viscosidade e dar uma sensação de segunda pele. Um
acabamento texturizado na ponta dos dedos melhora a
aderência e a sensação tátil.

BENEFÍCIOS
•

Descartável

•

Sem látex

•

Resistente a químicos

•

Resistente à água

•

Maior sensibilidade

•

Durabilidade

•

Maior visibilidade

CARATERÍSTICAS
•

100% nitrilo

•

Sem aceleradores

•

Sem silicone

•

Clorado

•

Fluorescente

•

Sem pó

INDÚSTRIAS

Automóvel

Luvas De
Qualidade
Alimentar

Cuidados De
Saúde

Laboratório

Mecânica

Farmacêutica

Químico

Utilização Única

PERIGO
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SHOWA 7570

NORMS & CERTIFICATES

SETORES E APLICAÇÕES
•

Cat III

EN ISO 3741:2016/Type C

0493

EN ISO 374-5:2016

JK

Manuseamento de químicos leves na agricultura,
horticultura

•

Reparação e manutenção automóvel

•

Hotelaria e restauração

•

Serviços de emergência

•

Hospitais e cuidados médicos

•

Laboratório, farmacêutica e análises

•

Farmacêuticos e IFA

EMBALAGEM

REVESTIMENTO

•

Distribuidores por caixa:

•

•

Luvas por distribuidor:

•

Luvas por caixa: 2000

MATERIAL

Nitrilo

20
100

TAMANHOS
6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

ESPESSURA
0.10 mm

COR
•

Verde

COMPRIMENTO
240 mm

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

DISCLAIMER

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos
mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se
necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente.
Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos
locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas
partes móveis das máquinas.

As descrições, características, aplicações e
fotos são dadas a título de informação e não
constituem um compromisso contratual. O
fabricante reserva-se o direito de fazer
quaisquer modificações que considere
necessárias.
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