
• CA: 26.968

1. Embalagem

Tamanho

EP

P

M

G

EG

2. Instruções de uso
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37898619334692

DESCRITIVO TÉCNICO

Código

14.71.211.09--EG

Steel Cano Longo

• Confeccionada em elos de aço inoxidável

14.71.211.09--G

• Ambidestra

• Inox para fechamento e ajuste no punho

• Disponível nos tamanhos: EP, P, M, G e EG

• A Luva Steel cano longo foi desenvolvida para atender aos usuários que 

necessitam de proteção das mãos para trabalhos contra golpes por facas 

manuais e/ou similares em indústrias alimentícias e frigoríficas .

7898619334738

EAN 13 (Peça) DUN 14 (13 peças)

37898619334722

7898619334691

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Este EPI é fabricado conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - Normas técnicas: Proteção das mãos do usuário contra 

cortes por facas manuais e objetos cortantes similares: ISO 13999-1:1999

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias. (Não aconselhável máquina de lavar);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, 

descosturas ou sujidade excessiva;

Quando a etapa acima for concluída, enxague a luva com água morna e deixe escorrer em temperatura ambiente;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

14.71.211.09--EP

14.71.211.09--P

14.71.211.09--M

Introduza as luvas sujas em água quente (aprox. 60°C) com detergente/sabão neutro por alguns minutos;

É recomendado agitar vigorosamente as luvas durante este processo para ajudar a soltar as partículas de sujeira;

Após a lavagem, introduza a luva repetidamente em água limpa e quente (aprox. 60ºC). Agitar vigorosamente as luvas também é recomendado 

neste processo;

Higienize as mãos e os braços antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita 

danos ao EPI.

37898619334715

37898619334708

7898619334721

7898619334714

7898619334707

37898619334739
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