
TRANSPORTE E LOGÍSTICA

CONSTRUÇÃO CIVILINDÚSTRIA AUTOMOTIVA

METAL MECÂNICA

LINHA BRANCA MRO
MANUTENÇÃO / REPARO / OPERAÇÃO

INDÚSTRIAS DE VIDRO E BEBIDA

FORMATO ANATÔMICO que oferece 
conforto e minimiza a fadiga das mãos.

REVESTIMENTO DE NITRILO que 
proporciona aderência em atividades secas 
e molhadas.

TOUCH SENSITIVE, alta sensibilidade 
tátil que proporciona melhor 
flexibilização e destreza.

REFORÇO EXTRA, entre o polegar e  
o indicador aumentando a resistência.

ALTA RESISTÊNCIA AO CORTE, 
testada no TDM com resultado C.

ANTIBACTERIANA

LUVA DE MALHA COM ALTA RESISTÊNCIA AO CORTE

INDICAÇÕES DE USO

®

CA 41805

NEOARMOUR
AdvanSafety



EN420

2X44C

EN 388

CONHEÇA NOSSAS LUVAS

®

CARACTERÍSTICAS

INSTRUÇOES DE LAVAGEM ESPECIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO GERAL
Luva de segurança confeccionada em fios de Polietileno de ultra 
alto peso molecular (UHMWPE), náilon, fibra de vidro, poliéster 
e spandex. Com revestimento em nitrilo na palma, reforço entre 
o polegar e indicador aumentando a resistência.

Formato anatômico que oferece conforto e minimiza a fadiga das 
mãos;

Malha de Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) 
tornando a luva mais leve, proporcionando uma maior capacidade 
tátil e com altíssima resistência mecânica;

Revestimento em nitrilo na palma para maior aderência em áreas 
secas e molhadas;

Reforço extra entre o polegar e indicador aumentando a 
resistência;

Touch sensitive, alta sensibilidade tátil proporcionando uma melhor 
flexibilidade e destreza.

Lavar com água e sabão neutro;

Não utilizar alvejantes;
FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

REUTILIZÁVEL

Secar à sombra;
Não ultrapassar 40º de temperatura;

Repetir a operação se necessário;
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41 3534.7775

lalan.com.br sac@lalan.com.br

lalandobrasil

Avenida Rocha Pombo, 2561, Módulo 4A - Águas Belas 
83005.280 - São José dos Pinhais/PR

NOTA: A luva de malha NeoArmour resiste no mínimo 8 lavagens 
sem soltar os fios, desde que higienizada conforme as instruções.

NEOARMOUR
AdvanSafety

CA

Material

Comprimento

Tamanho
Nível de Resistência

Embalagem

Códigos

41805
UHMWPE, fibra de vidro, poliéster, 
náilon, spandex.
23cm - 27cm

7P / 8M / 9G / 10GG
EN 388 - 2X44C

1 par / 12 unidades por pacote
6 pacotes (72 pares) cx master

24C10107 P / 24C10108 M
24C10109 G / 24C10110 GG

Acabamento exterior Revestimento em nitrilo

Punho
Cores

Overlock
Azul e Preta

LALAN DO BRASIL


