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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 53600x 
 
Descrição: Luvas de nitrilo pretas 60 unidades               
                    
 
 
  

 

 
Especificação: 
Especialmente desenvolvidas para utilização durante o processo de pintura, com extra de conforto e 
proteção. As luvas de nitrilo Colad evitam que cabelos, fibras e a gordura da pele entrem em contacto 
com a tinta e protegem o utilizador contra os salpicos de substâncias químicas. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Espessura de 6 mil (0.15 mm) 
‑ Luvas longas (285 mm) 
‑ Pontas dos dedos texturadas para uma melhor aderência 
‑ Especialmente adequadas para trabalhar com tintas e solventes 

 
Funcionalidades: 

‑ Sem látex natural 
As nossas luvas sem látex não incluem látex natural. São absolutamente seguras para a utilização 
por pessoas com alergia ao látex. 

‑ Sem silicone 
Los guantes se han diseñado sin silicona. Esta característica evita la contaminación de la pintura. 

‑ Sem pó 
As nossas luvas são lavadas 3 vezes durante a produção. Isto faz com que sejam 100% livres de 
pó para evitar a contaminação da tinta. 

‑ Utilização única 
As nossas luvas foram concebidas para serem eliminadas após a utilização. Evitam assim a 
contaminação e garantem um trabalho limpo. 

 
 
Certificados: 
Equipamento de proteção pessoal (EPP): CAT III de acordo com o Regulamento da UE 2016/425/EU. EPP 
de design complexo que protege contra quaisquer riscos que provoquem danos irreversíveis para a saúde. 

 
Número do órgão notificado: 2777 
 
 
Testadas de acordo com a EN 1149-3, Método 2: Tempo de deterioração por indução. 
Antiestática 
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Resultados dos testes do exame de Tipo EC: 
 

Testadas de acordo 
 

EN ISO 374-5: 
2016 

 

 
 

VIRUS 
 

Nível especifico produção: 
Nível 2 (AQL<1.5)  

Nível AQL Nível inspeção 

 
Nível 3 

 

 
< 0.65 

 
G1 

 
Nível 2 

 

 
< 1.5 

 
G1 

 
Nível 1 

 
< 4.0 

 
S4 

 
Testadas de acordo 

 
EN ISO 374-1: 
2016 Type B 

 

 
 

JKPT 

 
n-heptano (J) - Nível 3 Degradação: 47,4% 
40% Hidróxido de sódio (K) - Nível 6 Degradação: -18,1% 
30% Peróxido de hidrogénio (P) - Nível 4 Degradação: 21,6% 
37% Formaldeído (T) - Nível 5 Degradação: 24% 
 
 
Nível 1: > 10 minutos 
Nível 2: > 30 minutos 
Nível 3: > 60 minutos 

 
Nível 4: > 120 minutos 
Nível 5: > 240 minutos 
Nível 6: > 480 minutos 

 
Carta do tamanho  
Tamanho (cm) Tamanho Código artigo 

8 Medium Art. n°. 536000 
9 Large Art. n°. 536002 
10 Extra Large Art. n°. 536004 
11 Extra Extra Large Art. n°. 536006 

 
Especificações técnicas:  
 
Cor Preta 
Conteúdo 60 uds. 
Unidade de embalagem 10 caixas de 60 uds. 
Material Nitrilo 
Espessura 6 mil (0.15 mm) 
Tamanho 285 mm 
Acessível 536000 – Tamanho M 

536002 – Tamanho L 
536004 – Tamanho XL 
536006 – Tamanho XXL 

 
Aprovado por: 
 
SATRA Technology Europe Ltd 
Bracetown Business Park 
Clonee, D15 YN2P Ireland 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 5000 – Descrição: Máscara para gases A1P2 
Código artigo: 5200xx – Descrição: BodyGuard® Fato 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 

Single use only 
 

Made in Thailand 

http://www.colad.pt/
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As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 
verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 
produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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	Dados gerais

