
LABORATÓRIOS E PRODUTOS QUÍMICOS

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL

AGRICULTURA E HORTICULTURA

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

PINTURA

CONSTRUÇÃO CIVIL

TEXTURIZADA na palma e dedos para 
uma melhor aderência em superfícies 
secas ou molhadas.

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

CLORADA para diminuir os resíduos químicos 
e melhorar as propriedades mecânicas 
deixando a luva mais macia e confortável.

PUNHO COM VIROLA, evitando a 
entrada de líquidos.

TRATAMENTO SILVER, que 
proporciona sensibilidade extra, maior 
conforto e fácil calçamento. 

TEXTURIZADA na palma e dedos para 
uma melhor aderência em superfícies 
secas ou molhadas.

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

PUNHO COM VIROLA, evitando a 
entrada de líquidos.

TRATAMENTO SILVER, que 
proporciona sensibilidade extra, maior 
conforto e fácil calçamento. 

HIPOALERGÊNICA, reduzindo as 
chances de causar alergia.

LUVA DE LÁTEX NATURAL COM VERNIZ SILVER

INDICAÇÕES DE USO

SILVER AMARELA
AdvanSafety®

CA 41037



CONHEÇA NOSSAS LUVAS

SILVER AMARELA
AdvanSafety®

INSTRUÇOES DE LAVAGEM

LALAN DO BRASIL

ESPECIFICAÇÕES
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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CA
Material

Comprimento

Embalagem

Códigos

41 3534.7775

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

@lalandobrasil

41037
Látex Natural

30 cm

1 par / 12 unidades por pacote
12 pacotes (144 pares) cx master

17330450307 P / 17330450308 M / 
17330450309 G / 17330450310 GG

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

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO GERAL
Luva de segurança produzida em látex natural, punho em 
virola, revestida internamente com verniz silver.

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

Látex natural;

Hipoalergênica reduzindo as chances de causa alergia;

Revestida internamente com verniz silver que aumenta a 
sensibilidade, conforto e facilita o calçamento;

Clorada para diminuir os resíduos químicos e melhorar as 
propriedades mecânicas deixando a luva mais macia e 
confortável;

Texturizada na palma e dedos para uma melhor aderência em 
superfícies secas ou molhadas;

Punho em virola, evitando a entrada de líquidos.
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Cores
Acabamento interior
Acabamento exterior

Textura
Tamanho

Nível de Resistência

Verniz Silver
Amarela

Clorada

Escama de Peixe
7P / 8M / 9G / 10GG
EN 374 - Tipo C

EN420EN374

Tipo C

•


