
SHOWA 707HVO
As luvas biodegradáveis 707HVO são uma escolha mais
consciente do ambiente, decompondo-se em 82% em apenas
386 dias quando testadas em laboratório. Esta alternativa
ecológica às luvas de uso único não significa comprometer a
funcionalidade. As luvas 707HVO são altamente táteis e
encaixam como uma segunda pele, tudo isto enquanto
protegem contra a gordura, químicos e abrasão. Com as
normas completas da UE, FDA e Food Contact Compliance,
estas luvas são ideais para uso quando se trabalha em
laboratórios ou zonas de preparação de alimentos. CA 43.465

BENEFÍCIOS

• Biodegradável
• Ajustável à forma
• Resistente à abrasão
• Resistente ao óleo
• Resistente a hidrocarbonetos
• Maior visibilidade
• Resistente à água
• Resistente a químicos
• Fácil colocação e remoção

INDÚSTRIA

Química Luvas
Compatíveis
Com Alimentos

Limpeza
Profissional

Laboratório

Mineração Farmacêutica

CARATERÍSTICAS

• Fluorescente
• Peso leve
• Punho enrolado
• Clorado
• Eco Best Technology® (EBT)
• Não forrada
• Sem suporte

PERIGO

Químico    
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NORMAS E CERTIFICADOS

Cat III 

2777

EN 388:2016 

1000X 

EN ISO 374-
1:2016/Type A 

JKLOPT 

EN ISO 374-5:2016 

 

 

EN 420:
2003+A1:2009 

 

SETORES E APLICAÇÕES

• Pulverização e tratamento químico
• Preparação de revestimentos
• Embalagem e manuseamento de alimentos
• Saneamento e lavagem de loiça
• Lavagem e limpeza
• Laboratório, farmacêutica e análises
• Farmacêuticos e IFA

EMBALAGEM

• Par por sacola: 12
• Sacolas por caixa: 12
• Pares por caixa: 144

COMPRIMENTO

305mm

REVESTIMENTO

• Biodegradável
• Nitrilo

TAMANHOS

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

COR

• Laranja

MATERIAL

• Não suportado

TECNOLOGIA

• Eco Best

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

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.

DISCLAIMER

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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