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1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Luva de  segurança confeccionada em malha  de

suedine de algodão com revestimento em PVC na

palma, dorso, dedos e punho, acabamento áspero.

Punhos  nos  comprimentos  de  26  cm,  36  cm

(tamanho 8,5), e 26 cm, 36 cm, 46 cm, 56 cm e

65 cm (tamanhos 9,5 e 10,5).

2. APROVADO PARA:

Proteção  das  mãos  do  usuário  contra  agentes

abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e 

contra agentes químicos (álcoois primários (a), compostos de nitrila (c), hidrocarbonetos saturados

(j), bases inorgânicas (k) e ácidos minerais inorgânicos (l)).

Este modelo de luva pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como: Pesquisa (laboratórios),

Construção civil,  indústria  química,  indústria  metal  mecânica,  indústria  petrolífera,  indústria  da

mineração, serviços de limpeza, limpeza industrial, coleta de lixo, serviços hospitalares, indústria

automotiva/montadoras, autopeças, galvanoplastia, tratamento de metais, linha branca, saneamento,

defensivos agrícolas, indústria gráfica, manutenção geral, entre outros. 

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;

2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;

3. Você é responsável por seu equipamento;

4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

• Os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  NÃO  devem  substituir  procedimentos  de

segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora

nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:
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6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado

ao  risco,  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  nas  seguintes
circunstâncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.

6.4  Atendidas  as  peculiaridades  de  cada  atividade  profissional,  e  observado  o
disposto  no  item  6.3,  o  empregador  deve  fornecer  aos  trabalhadores  os  EPI

adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

• Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO:

• Devem ser utilizadas em atividades com manipulação de peças que envolvam líquidos, em

especial, ácidos e produtos químicos;

• É necessário certificar-se que as mãos e as luvas estejam limpas e secas antes da utilização;

• As luvas que estiverem impregnadas com óleo, graxas, produtos químicos e outros materiais

não devem ser utilizadas;

• Utilize a luva com o tamanho adequado às suas mãos;

• Verifique sempre os riscos da atividade a  ser desenvolvida (riscos mecânicos,  químicos,

biológicos, térmicos, etc);

• Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;

• Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;

• Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;

• Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;

• Substitua imediatamente a luva, quando apresentar danos;

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO: 

• A guarda  da  luva  deve  ser  realizada  em  local  seco,  arejado,  protegido  do  sol  e  de

intempéries;

• A substituição  deve  ser  imediata  quando  a  luva  apresentar  danos  como:  rasgos,  furos,

deformação e outras situações que apresentes riscos de acidentes ou doenças ocupacionais;
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• Não se recomenda higienização industrial na luva, esta prática pode comprometer o material

que compõe o produto e oferecer riscos ao usuário;

• Para  realização  de  limpeza,  utilize  sabão  ou  detergente  neutro  e  água  limpa  –  repita  a

lavagem se necessário;

• Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;

• Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

7. PERIODICIDADE DE TROCA: 

• Deverá  ser  substituído  quando  apresentar  rasgo  ou  qualquer  tipo  de  dano  que  possa

prejudicar a proteção do usuário. 

8. VIDA ÚTIL:

• Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO: 

• Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim

de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite

a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.
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