
LUVAS DE TRABALHO DESCARTÁVEIS 

✓ Nitrilo 
✓ Uso médico/ industrial  
✓ Manipulação de alimentos 
✓ Espessura 5 Mil 

✓ Não esterilizadas 
✓ Sem pó 
✓ Tamanhos: M, L 
 

Luvas Innovative-Latex Exam    

Luvas Anaconda Nitri-Grip Texturadas  

✓ Micro texturadas  
✓ Sem pó  
✓ Não esterilizadas 

✓ Espessura 6 Mil 
✓ Multiusos 
✓ Tamanhos: L, XL 

Cx c/100 luvas 

 As luvas de látex têm uma qualidade notável e incomparável. 
Cada luva é lavada com mais de 12 litros de água. As luvas foram 
testadas e certificadas para 0%  de  irritação e sensibilização da pe-
le  e também fornecem nível 6 de proteção contra hidróxido de 
sódio a 40%. São uma opção para médicos e dentistas em todo o 
mundo. 

✓ Máxima qualidade 
✓ Uso médico/Dentistas 
✓ Aceite pela USDA  
✓ Espessura  6 Mil 
✓ Lavadas  

✓ Uso domestico 
✓ Certificadas para 0% de  
        irritação de pele  
✓ Tamanhos: M,L 
 

Luvas Azuis Nitri-Hand  

Cx c/100 luvas 

 Luvas Nitri são feitas de borracha 100% nitrínica. Adequadas para uso 
médico e para todas as aplicações hospitalares, manipulação de alimentos e 
uso industrial. São uma boa escolha para pessoas que não desejam usar lu-
vas de látex natural. Todas as luvas têm certificado US FDA 21 CFR 177: 
2600. Fabricado com uma fórmula especial que proporciona uma excelente 
sensação de uso por um longo período de tempo. 

Cx c/100 luvas 

 A luva de nitrilo tem textura “micro diamante” patenteada pela Innovative 
Glove.  A Micro Diamond Textured é ideal para  uso mecânica  e na indústria de 
processamento de alimentos, onde um aperto firme é vital. Apresenta uma textura  
de micro diamantes uniforme em toda a palma da mão e dedos, permitindo mais 
diamantes por polegada quadrada do que a luva com outra textura qualquer, pro-
porcionando melhor aderência com o mesmo conforto. Com patentes nos EUA, 
Austrália, Nova Zelândia e dentro da UE, a luva de textura  “micro diamante” com 
certificação CAT III e EN-374 supera todos os requisitos de certificação e é resistente 
a todos os produtos químicos exigidos pela maioria das indústrias. 



✓ Nitrilo com relevo 
✓ Resistente a químicos 
✓ Sem pó  
✓ Uso oficinal/ Agricultura 
✓ Extra fina  

✓ Espessura  7 Mil 
✓ Textura “ piso de pneu 
✓ Cores: Preta e Laranja 
✓ Tamanhos: M,L,XL 
 

Luvas Black Barrier - Nitrilo Texturada 

 Todas estas luvas são de  utilização única.  São fabricadas  e certifi-

cadas segundo a regulamentação Europeia para os equipamentos de 

proteção individual 2016/425 respeitando EN420-2003+A1:2009, EN 

ISO 374-1:2016 e  EN ISO374-5:2016 

Cx c/100 luvas 

INNOVATIVE GLOVES CO.,LTD   -   Bangkok, Tailândia 

 As  luvas Black Barrier da Innovative Glove estão no topo de vendas, 
pois sua resistência é imbatível e o conforto inimaginável. As luvas de nitrilo 
preto extraforte estão em conformidade com o US FDA 510K e fornecem 
uma excelente proteção, com uma aderência razoável a um custo extrema-
mente competitivo. As luvas estão em conformidade com todos os requisi-
tos de padrões internacionais nos EUA, Europa, Austrália e Canadá. Ofere-
cem resistência à tração mínima garantida de 25 Mpa com uma força de 
rutura de 12N com credenciamentos seguros para a pele. 

✓ Nitrilo 
✓ Descartáveis 
✓ Multiusos 
✓ Totalmente Texturada 

✓ Sem Pó 
✓ Espessura 6 Mil 
✓ Tamanhos: M,L,XL 
 

Cx c/100 luvas 

 A luva de nitrilo com textura “piso de pneu”  patenteada pela Innovative 
Glove pode ser encontrada sob a marca Gripper. Oferecem proteção definitiva a 
vários produtos químicos, sujidade e óleos. Projetada nos EUA, com patente nº 
29/545/656 e registo de design da comunidade da UE nº 002861229, este tipo de 
textura oferece incrível proteção antiderrapante. 

Luvas Gripper - Nitrilo com Relevo 
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