
MANUAL DE INSTRUÇÕES LUVAS 

RAZÃO SOCIAL:  LUVERTEX CONFECÇÕES LTDA 
CNPJ: 14.273.768/0001-43 



DESCRIÇÕES LUVAS 
 

 

TIPOS DE LUVAS E ESPECIFICAÇÕES 
 
 

Luva de Aramida 
Luva de Aramida Pigmentada 



DESCRIÇÕES DAS LUVAS 

LUVA DE ARAMIDA –  Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida, punho com elastano, 
Acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas devidas marcações e informações 
ao usuário usuário, fabricada no tamanho 9, conforme NR 6 (MTE) 

LUVA DE ARAMIDA PIGMENTADA –  Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida,  
punho com elastano, acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas  
Devidas marcações e informações ao usuário usuário, estampada com pigmento antider- 
Rapante em PVC na palma e dorso, fabricada no tamanho 9, conforme NR 6 (MTE) 



LUVA DE ARAMIDA 

LUVA DE ARAMIDA–Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida, punho com elastano, 
Acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas devidas marcações e informações 
ao usuário usuário, fabricada no tamanho 9, conforme NR 6 (MTE) e BS EN 420:2003 (7.2). 

FABRICANTE:  LUVERTEX CONFECÇÕES LTDA – ME  - CNPJ: 14.273.768/0001-43 
CÓDIGO DE BARRAS: 7898950376459 
 
INDICAÇÃO: Utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes,  
assegurando a segurança individual e a saúde  do trabalhador. 
 
INSTRUÇÕES DE USO: Indicada para uso em atividades diárias, por manuseio de materiais e movimentos repetitivos,  
nas áreas de transportes, indústrias metal mecânica, automotiva e motociclista, agricultura, construção civil, indústria  
metalúrgica. 
 
INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Material de uso descartável. 
 
Relatório de Ensaio  no. 1.083.002-203 – aprovado pelo IPT em 8/8/2016, conforme marcação e  especificações 
abaixo: 
 
 

1 2 4 1 

Destreza (pinos) – Nível  
pH – X  



LUVA DE ARAMIDA PIGMENTADA 

LUVA DE ARAMIDA PIGMENTADA –Luva de malha, tricotada em 4 fios de Aramida, punho 
com elastano, acabamento em máquina overloque, com etiqueta e suas devidas marcações 
e informações ao usuário, com pigmento de PVC na palma e dedos,  fabricada no  
tamanho 9, conforme NR 6 (MTE) e BS EN 420:2003 (7.2). 

FABRICANTE:  LUVERTEX CONFECÇÕES LTDA – ME  - CNPJ: 14.273.768/0001-43 
CÓDIGO DE BARRAS: 7898950376466 
 
INDICAÇÃO: Utilizada para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes,  
assegurando a segurança individual e a saúde  do trabalhador. 
 
INSTRUÇÕES DE USO: Indicada para uso em atividades diárias, por manuseio de materiais e movimentos repetitivos,  
nas áreas de transportes, indústrias metal mecânica, automotiva e motociclista, agricultura, construção civil, indústria  
metalúrgica. 
 
INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Material de uso descartável. 
 
Relatório de Ensaio  no 1.083.001-203– aprovado pelo IPT em 8/8/2016, conforme marcação e  especificações 
abaixo: 
 
 

1 2 4 3 

Destreza (pinos) – Nível  
pH – X  


