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14.754 (12/07/2027)

Látex

P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

Azul e amarela

5 anos a partir da data de fabricação

SILVER LÁTEX SUPREME

1 1 0 1 X

Indústria alimentícia, química, frigoríficos,
pintura, manutenção predial.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766

danny@danny.com.br
www.danny.com.br

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 144 pares

Luva em látex natural, interior em verniz
silver, antibacteriana, clorinada e com palma
antiderrapante.

Maior resistência mecânica devido a sua
composição e espessura. Atóxica, e de fácil
higienização é ideal para o manuseio de
alimentos e ambiente frigorífico. Forro em
verniz de borracha nitrílica Silver
hipoalergênico. Acabamento clorinado que
facilita o calçamento e reduz o acumulo de
resíduos.

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou 
úmida. 

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10
minutos em água quente que não exceda 60°C.
Enxague em água quente que não exceda 60°C.
Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague
em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.
Não utilize lavagem a seco.

A K L M O P T
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Luvas testadas no L. A. Falcão Bauer - Centro
Tecnológico de Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 388:2003 (riscos mecânicos)

Nº. Laudo: SAU/ID-352006/1/22

Nº. Laudo: SAU/ID-352006/3/22

Aprovada para proteção das mãos do usuário
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e
perfurantes, com níveis de desempenho 1101X,
onde:

1 Resistência à abrasão;

1 Resistência ao corte por lâmina;

0 Resistência ao rasgamento;

1 Resistência à perfuração por punção.

X Resistência ao corte TDM.

Norma NBR ISO 374-1:2018 (riscos químicos)

Nº. Laudo: SAU/ID-352006/2/22

Nº. Laudo: SAU/ID-352006/4/22

Aprovada para proteção das mãos do usuário
contra riscos provenientes de produtos químicos,
tais como:

(A) Metanol - classe química: álcool - nível 2;

(K) Hidróxido de sódio 40% - classe química: base
inorgânica - nível 6;

(L) Ácido sulfúrico 96% - classe química: ácido
inorgânico - nível 3.

M) Ácido nítrico 65% - classe química: ácido
inorgânico - nível 6

(O) Hidróxido de amônia 25% - classe química:
base orgânica - nível 6;

(P) Peróxido de hidrogênio 30% - classe química:
peróxido - nível 6;

(T) Formaldeído 37% - classe química: aldeído -
nível 6.

Ensaios Complementares

Luvas testadas no Medlab Produtos Diagnósticos.

Ensaio de Toxidez

Relatório de Ensaio RTFA1 17769-1/2020.0

Relatório de Ensaio RTFA1 17770-1/2020.0
Ensaio de Toxidez 48 horas - Método norma de
referência: USP 42 <88> NF 37, 2019

Luvas testadas no L. A. Falcão Bauer - Centro
Tecnológico de Controle Qualidade Ltda.

Ensaio Microbiológico

Relatório de Ensaio nº QUI/L-330.033/1/A/20
Relatório de Ensaio nº QUI/L-330.033/2/A/20
Metodologia - Portaria INMETRO nº 332 de 26 de
Junho 2012 - Regulamento da Avaliação da
Conformidade para Luvas Cirúrgicas e Luvas para
Procedimentos Não Cirúrgicos - Anexo D Ensaio
Microbiológico.

Informações Complementares

GLÚTEN

As luvas não contêm glúten.
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Indeterminada. A durabilidade ou vida útil
das luvas depende de vários fatores que
envolvem o tipo de atividade como, tempo e
frequência de uso, material manipulado, tipo
de atividade ou tarefa realizada, cuidados do
usuário, a observação dos requisitos de
instruções de uso e conservação, entre
outros. Diante destas variáveis a definição da
vida útil da luva somente será possível após a
realização de testes práticos no local de
trabalho. O tempo de durabilidade ou vida
útil sempre será uma média dos resultados
obtidos nos testes. A luva de segurança deve
ser substituída quando estiver danificada.

Nota: os limites máximos de resistência e
utilização das luvas estabelecidos nos
ensaios (testes) devem ser respeitados.
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