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Ficha de dados técnicos 
 

Geral 
 
Número do artigo:      53200x 

 
Descrição: Luvas de preparação de poliéster 
 
 

Tamanho Art. n.º Cor 
M (9) 532000 Branco 
L (10) 532002 Preto 
XL (11) 532004 Azul 

 

º 

 
Especificações 

 
Cor: cinzento com forro do punho de cor para indicar o tamanho 
Material: poliéster/revestimento de PU nos dedos e na palma 
Marca CE: 0075 
 

 Equipamento de proteção pessoal (PPE): Categoria II de acordo com o Regulamento da UE 2016/425.  
 
 O produto corresponde às seguintes normas:  
     - EN 420:2003+A1:2009 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de teste  
   - EN 388:2016 Luvas de proteção contra riscos mecânicos 
 

 EN 420:2003+A1:2009 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de teste. 
 Nível de desempenho da destreza: Nível 5. 
 
 Resultados dos testes mecânicos segundo a norma EN388:2016; os valores do teste referem-se apenas à palma da mão.  
 

 
3121X 

Desgaste abrasivo 3 (Valor mais baixo=1, Valor mais alto=4) 
Resistência ao corte 1 (Valor mais baixo=1, Valor mais alto=5) 
Resistência ao rasgão 2 (Valor mais baixo=1, Valor mais alto=4) 
Resistência à penetração 1 (Valor mais baixo=1, Valor mais alto=4) 
Resistência ao corte EN ISO 13997 X (Valor mais baixo=A, Valor mais alto=F)  

               X significa que esta luva não foi testada para este requisito. 
 
  Testadas por:               CTC – 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - França; n.º de notificação: 0075. 
 
Embalagem:      Por 12 pares num saco de plástico. 120 pares numa caixa exterior. 
 
Observações: 
 
As luvas de preparação de poliéster da Colad protegem as mãos de perigos mecânicos e são especialmente adequadas para a 
utilização durante o batimento de painéis, desmontagem, lixagem e trabalhos de montagem no processo de reparação 
automóvel. O material de poliéster em combinação com o revestimento de PU aplicado aos dedos e à palma da mão 
proporcionam uma excelente aderência, mantendo a sensibilidade nas pontas dos dedos. As pontas dos dedos reforçadas 
oferecem três vezes mais resistência à abrasão que as luvas de poliuretano comuns. Devido ao material flexível e a um ajuste 
melhorado, as luvas são confortáveis e oferecem muita mobilidade. A estrutura superior das luvas é aberta para proporcionar 
uma ventilação suficiente e um nível reduzido de transpiração. 

 
 
 
 
 



 
 

TDS_53200x_Colad_ Luvas_de_preparação_de_poliéster_PT página 1 
 

Manutenção: As luvas novas e usadas devem ser minuciosamente inspecionadas antes de utilizar, para garantir que não 
existem danos. As características de desempenho  
de luvas gastas e lavadas poderão variar relativamente às luvas novas. Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e 
bem ventilado, afastado da exposição direta à luz solar. As luvas e a embalagem devem ser eliminadas de acordo com as 
disposições locais, considerando a reciclagem de matérias-primas, conforme aplicável. 
 
PPE sujeito a desgaste: O desempenho do design não pode ser afetado significativamente pelo desgaste quando 
armazenadas em condições adequadas (humidade, temperatura, limpeza, ventilação, iluminação). 
 
Não adequadas para soldar e esmerilar. 

 Criado por: 
 
 EMM International BV  
 Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holanda                                                                   T +31(0)38 467 66 00 
 www.emm.com                                                                                                                      www.colad.co 

 
 
  

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

