
TAMANHO

EG

DUN 14 (Caixa com 20 inners)EAN13 (Inner com 100 peças)

7898619337487 17898619337484

P 7898619337456 17898619337453

M 7898619337463 17898619337460

G 7898619337470 17898619337477

Luva confeccionada em Elastômero Termoplástico, ambidestra, superfície lisa, cano curto.

DESCRIÇÃO

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

www.volkdobrasil.com.br

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo

de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após

avaliação  no posto de trabalho.

Destruir após o uso; Proteja esse produto do calor, umidade e da luz; Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de

vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos

friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

DURABILIDADE

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

descosturas ou sujidade excessiva; Verifique o tamanho correto das suas mãos e das luvas. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva; Higienize

as mãos antes e após a utilização das luvas; Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o

desgaste desnecessário e danos ao produto.

Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares e/ou odontológicos.

ACESSÓRIOS

DESCRITIVO TÉCNICO

TPE FLEX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Composição: Elastômero Termoplástico

Cor: Rosa

Luva não sujeita à Certificado de Aprovação

Luva não sujeita ao Regime da ANVISA

Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Operações leves em uso doméstico, veterinário, salões de beleza, 

clínicas estéticas e cosméticas, empresas alimentícias.Este produto não se enquadra como EPI

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos

químicos corrosivos e ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas. 
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