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Ficha Técnica  
 

Dados gerais 

 
Código artigo: 533000x 

 
Descrição: Luvas de nitrilo grossas 

                    

 

 

  

 
 

Especificação: 

Recomendado quando você está em contato contínuo com solventes. Resistente à maioria dos produtos 
químicos. Excelente aderência e moldado aos contornos da mão. Altamente confortável e adequado para 

varios usos. 

 
Limpeza 

Para limpar com vários produtos químicos a Colad recomenda usar as suas luvas industriais de nitrilo o 

neopreno. Estas luvas são fabricadas com um forro anti alergênico que evita alergias e aumenta a 
Resistencia da luva. Ambas as qualidades estão testadas de acordo a norma EN 374-1:2016 (resistência 

química tipo A), EN 374-4:2013 (degradação) e EN 374-5:2016 bactérias e fungo) o que quer dizer que 
estão a prova de filtrações, protegem de riscos mecânicos e imersão química (contato total). 

 

Certificados: 
Equipamento de proteção pessoal (EPP): CAT III de acordo com o Regulamento da U 2016/425/EU. EPP 

de design complexo que protege contra quaisquer riscos que provoquem danos irreversíveis para a saúde. 
 

Número do órgão notificado: 0123 
 

 

Resultados dos testes do exame de Tipo EC 
 

Testadas de acordo 
 

EN ISO 374-5: 
2016 
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Testadas de acordo 
 

EN ISO 374-1: 
2016 Type A 

 

 
 

AJKLMNOPSTF 
 

Metanol (A) - Nível 2 
n-heptano (J) - Nível 6 
40% Hidróxido de sódio (K) - Nível 6 
96% Ácido sulfúrico (L) - Nível 3 
65% Ácido nítrico (M) - Nível 2 
99% Ácido acético (N) - Nível 3 
25% Hidróxido de amónio (O) - Nível 6 
30% Peróxido de hidrogénio (P) - Nível 6 
40% Ácido Fluorídrico (S) - Nível 4 
37% Formaldeído (T) - Nível 6 
Tolueno (F) - Nível 1 

 
Nível 1: > 10 minutos   
Nível 2: > 30 minutos  
Nível 3: > 60 minutos   

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

 
Testadas de acordo 

 
EN388:2016  

 

 
4101X 

Resistencia a abrasao: Nível 4  
Resistencia ao corte: Nível 1  
Resistencia a rotura: Nível 0  
Resistencia a perfuraçao: Nível 1 

 

Carta do tamanho 

 

Tamanho (cm) Tamanho Código artigo 

9 Large Art. no. 5330000 

10 Extra Large Art. no. 5330002 

 

Especificações técnicas:  
 

Cor Verde 

Conteúdo Um par num saco de plástico com indicação de tamanho 

Unidade de embalagem 12 pares por caixa 

Material Nitrilo 

Tamanho 330 mm 

Peso 90g / par 

Caracteristica Dedos anti deslizantes 

Acessível 5330000 – Tamanho L 

5330002 – Tamanho XL 

- 
Observaçoes 

 
Características: Proteger contra solventes, ácidos, óleo, graxa e lubrificantes. Muito boa relação 

proteção/flexibilidade. Estas luvas de nitrilo são moldadas aos contornos da mão com dedos dobrados, a 

palma da mão pré-formada e o perfil não-derrapante. Antes de usar, verifique a luva para qualquer dano. 
Não use uma luva danificada. Se alguma reação alérgica ocorrer, consulte a atenção médica 

Aprovado por: 

 
SATRA Technology Europe Ltd 

Wyndham Way 
Welford Way, Kettering 

Northampshire, NN16 8SD United Kingdom 
 
 

 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 5000 – Descrição: Máscara para gases A1P2 

Código artigo: 5200xx – Descrição: BodyGuard® Fato 
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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. 
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 
 

http://www.colad.pt/
http://www.emm.com/
http://www.colad.pt/

