
CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas 
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

We KNOW HOW

A CIMAI é um 
PARCEIRO 
para os seus 
clientes

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL INFORMATION 
SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
01634

FAMÍLIA
equipamentos proteção 
individual

NORMAS: CE Cat III EN 374

TIPO DE RISCO: Riscos 
mecânicos

COMPOSIÇÃO: Latex

LUVAS DE PROTEÇÃO
    CARACTERÍSITCAS: 

Uso único;
Ambidestras;
Punho enrolado;
Texturada;
AQL 1.5;
Sem pó;
Espessura: 0,10mm;
Comprimento: 240mm 
(tam.médio);

     USO RECOMENDADO: 

Laboratório; Indústria química; 
Eletrónica e montagem; Indústria 
alimentar;

    INSTRUÇÕES DE USO: 

Lavar corretamente as mãos 
antes de colocar as luvas e 
sempre após a sua remoção;
Colocar e retirar as luvas de 
acordo com as recomendações 
descritas na Figura 1;
Não usar as mesmas luvas por 
períodos prolongados, pois estas 
vão-se degradando e perdendo 
a sua eficácia;
Trocar sempre de luvas quando 
esta se verif ique que estão 
visivelmente contaminadas ;
Não usar substâncias abrasivas ou 

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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outros produtos que possam 
comprometer a integridade das 
luvas;
Se danificadas, devem retirá-las 
imediatamente, lavar as mãos, e 
substituí-las por um novo par;
Trabalhar sempre das áreas mais 
limpas para as mais sujas, Assim, 
deve sempre começar pelos 
procedimentos que impliquem 
zonas não contaminadas e 
posteriormente estendê-los às 
z o n a s p o t e n c i a l m e n t e 
contaminadas

    ESCALA DE TAMANHOS: 

S(6-7) M(7-8) L(8-9) XL(9-10)
S,M,L, XL (100 por caixa)

    EMBALAGEM: 

100 unidades / caixa
10 caixas /caixa de transporte
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