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Ficha Técnica 

 
 Luva de Segurança PL 10 

 

   

 

 

Introdução: 

 

A BeCare valoriza todos os profissionais que 

necessitam de luvas em sua atividades.  Compondo 

uma linha de cuidados ao trabalhador, 

desenvolvemos produtos que atendam a demanda 

de nossos clientes, de modo a construir um espaço 

concreto nas instituições. Pensando na segurança, 

qualidade e praticidade de seus clientes, 

desenvolvemos uma linha de luvas de borracha em 

látex natural para manipulação,  que funcionam 

como barreira, atuando na total proteção do 

usuário.   

 

Aplicação: 

 

As luvas como parte dos equipamentos de proteção 

individual – EPI, conferem proteção às mãos dos 

usuários para tarefas mais pesadas, que exigem 

maior segurança para diversos tipos de 

manipulações e atividades laborais.  

As Luvas de borracha em látex natura, PL 10, são 

destinadas à manipulações que requeiram proteção 

mecânica e química ao profissional. Destinadas à 

todos os profissionais que, sabidamente não 

possuam reação alérgica ao látex.  

 

 

Benefícios: 

 

• As Luvas de borracha em látex PL 10 possuem 

controle de qualidade extremamente rigoroso; 

• Ótima resistência mecânica à ruptura e abrasivos; 

• Ótima sensibilidade Tátil e Proteção; 

• São anatômicas;  

• Design ergonômico; 

• Mais confortáveis; 

• Disponível em vários tamanhos; 

• Atende as normas MT 11 e EM 388:2003 

• Aprovada pelo Ministério do Trabalho; 

 

 

Orientações de Uso: 

Desenvolvida para manipulação em atividades 

laborais distintas. 

 

Características do Produto: 

 

As Luvas de borracha em látex natural, PL 10, são 

desenvolvidas em borracha de látex natural, 

Luva de proteção para tarefas pesadas, com maior 

proteção. 

Linha Profissional 

CA 37.096  
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forradas em algodão flocado, com característica 

antiderrapante na face palmar da mão e ponta dos 

dedos, confeccionadas na cor amarela, 

comprimento de 310 mm e uma espessura de 0,38 

mm, anatômicas, seu punho possui traçado 

antiderrapante e bainha enrolada que permite 

melhor calçamento e retirada da luva. Dispensam o 

uso de talco, possuem um grande conforto, ótima 

maleabilidade. Embalagens contendo 1 par.  

 

Instruções de uso:  

 

1. Retirar adornos - anéis, relógio, pulseiras; 

2. Abra a embalagem pelo fechamento térmico; 

3. Retire o par de luvas, puxando através do 

orifício da embalagem;  

4. Com sua mão não dominante, segure a luva 

pelo punho e introduza os dedos da mão 

dominante, calmamente, procurando ajustar os 

dedos internamente; 

5. Segure a outra luva com a mão, já enluvada, e 

introduza os dedos da segunda mão;  

6. Ajuste os dedos de ambas as mãos já 

enluvadas;  

7. Após o uso, retire a luva de uma das mãos 

puxando-a externamente pela ponta dos 

dedos, repita o procedimento com a outra mão 

ainda enluvada; 

8. Após o uso, lave, enxágue e seque as luvas, 

virando – as pelo avesso. 

 

Composição: 

Látex natural, Algodão flocado.  

 

Informações Adicionais: 

• Produto contém látex de borracha natural, seu uso 
pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis 
ao látex; 

• Em casos de irritação, descontinuar o uso e procure 
orientação médica; 

• Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado; 

• Proteger da umidade e da luz solar direta; 

• Prazo de validade, quando embalagem preservada, é 
de 3 anos; 

• Uso único;  

• Descartar conforme regras sanitárias vigente; 

• Proibido reprocessar;  

• Apirogênico;   

• Atóxico. 

 

Tamanhos disponíveis: 
 
Nos tamanhos  

✓ 6.0  

✓ 7.0  

✓ 8.0  

✓ 9.0  

 

 

 


