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SAIBA QUE ESTÁ 
PROTEGIDO 
No que diz respeito ao tratamento de 
produtos químicos perigosos, NÃO 
são permitidas suposições.

Os riscos associados às substâncias químicas são 
numerosos e o seu contacto com a pele pode provocar 
queimaduras, dermatite, irritação e intoxicação. A pele 
pode ficar bastante lesada devido a esse contacto e 
a utilização de luvas é a única barreira que impede o 
contacto perigoso com os produtos químicos.

Os perigos químicos não se restringem apenas à indústria 
química. Existe uma variedade de setores em que muitas 
pessoas enfrentam riscos com produtos químicos ao 
lidar com óleos, ácidos e solventes. Tal pode acontecer 
enquanto trabalham em plataformas de perfuração, lidando 
com lama, óleo e benzenos do leito marinho, ou em 
refinarias, onde os riscos químicos são ainda mais 
predominantes.

Apoiado pela rede global de especialistas em fabrico, 
investigação e segurança da SHOWA, o ChemRest.com 
oferece uma análise especializada sobre mais de 300 
produtos químicos.

“Com apenas alguns cliques, consigo encontrar exatamente o que 
procuro!”

– Gloria de TN
“O ChemRest possui a maior base de dados de produtos químicos 

que alguma vez vi!” 
– Isaac de NY

A escolha das luvas resistentes a químicos certas para 
trabalho ficou muito mais fácil com o lançamento do 
nosso Web site remodelado, melhorado e atualizado do 
ChemRest, o Diretório de luvas resistentes a químicos 
original e melhor do mercado.



COMO UTILIZAR O 
CHEMREST

PASSO 5:
Efetue o registo para obter uma conta grátis e transferir 
os dados dos produtos químicos.

PASSO 4:
Consulte os resultados para as informações relacionadas do 
produto químico e o tempo de rutura que demorará até que 
o produto químico selecionado entre em contacto com a
sua mão através da luva.

PASSO 3:
Selecione o químico, o produto ou o CAS e clique em 
pesquisar (é possível selecionar vários químicos ao mesmo 
tempo).

PASSO 2:
Pesquise 1) pelo nome químico ou o número CAS que 
pretende obter ou 2) pelas luvas que está a utilizar.

PASSO 1:
Visite ChemRest.com e selecione a localização e o idioma.





ENCONTRE 
A LUVA CERTA
O ChemRest.com é o primeiro guia de 
pesquisa de luvas resistentes a químicos 
para a proteção das mãos, gratuito e 
abrangente. Conta com uma navegação 
intuitiva, uma pesquisa de produtos 
químicos melhorada e a capacidade de 
comparar várias luvas. Profissionais de 
segurança podem se beneficiar de:

1. Diretório fácil de utilizar com 300
produtos químicos disponíveis

2. Testes gratuitos (mediante pedido)
de produtos químicos adicionais

3. Acesso a dados e recursos de
especialistas sobre produtos químicos
num único local

4. Apoio técnico dedicado

5. Solução económica para a proteção
das mãos graças a seleções e
recomendações exatas de luvas
resistentes a químicos

das lesões nas mãos são 
causadas pela utilização das 
luvas erradas

30%
U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012 (Gabinete 

de Estatísticas sobre o Trabalho dos EUA, 2012)



SOLUÇÕES SHOWA

A FILOSOFIA DA SHOWA

Os Serviços técnicos e o Apoio ao cliente globais da SHOWA estão 
disponíveis para responder a quaisquer questões que possa ter e 
proporcionar-lhe tranquilidade no momento de fazer a sua escolha. A 
SHOWA conta com equipas de Investigação e desenvolvimento, Técnicas 
e de Gestão de produtos estrategicamente localizadas em todo o mundo 

para oferecer apoio imediato.

Como serviço premium, a SHOWA oferece uma análise gratuita e completa 
da utilização das suas luvas resistentes a químicos, por exemplo, para 
ajudar com os requisitos de conformidade mais recentes da norma EN 
374. Receberá um relatório completo com recomendações de luvas, tendo
em conta a respetiva utilização com produtos químicos perigosos. Este
programa foi concebido para oferecer a análise mais económica e uma

cobertura mais abrangente dos requisitos da EN 374.

“A nossa missão é proteger os trabalhadores que necessitam de 
ter as suas mãos protegidas, melhorando, ao mesmo tempo, a sua 
capacidade de realizar uma variedade de tarefas e mantendo as suas 
mãos protegidas durante e após o trabalho. A SHOWA oferece soluções 
inovadoras, duradouras e de elevado desempenho, graças a uma filosofia 
empresarial que passa por investir na investigação e no desenvolvimento 
para introduzir a próxima geração de proteção das mãos inovadora, 
melhorando o conforto, a segurança e a satisfação dos clientes.”
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