
ATIVIDADES 

Movimentação de 

materiais de construção, 

plantio e colheita de 

frutos, transporte de 

caixotes de madeira e 

pallets, manuseio de 

ferramentas, limpeza 

urbana, etc. 

SEGMENTOS 

Construção civil, indústria 

de blocos e tijolos, 

agricultura, logística de 

materiais e suprimentos, 

indústria madeireira, 

carpintaria, jardinagem, 

manutenção e 

conservação, coleta de 

resíduos. 

Ref.: 7128/J 

Linha Y – Revestidas 

C.A. 27.647 
(VÁLIDO ATÉ 07/20) 

Suporte Têxtil Malha Suedine 

Revestimento 
Látex Natural 

Corrugado 

Acabamento n/a 

Tamanhos 9 

Unidade de 
Venda 

Dúzia  / caixa com 
180 pares 

TRICOFLEX VERDE 

Descrição do Produto: Luva de segurança confeccionada em fibras naturais com 

punho tricotado com inserções de fibras elásticas; revestimento em látex natural 

corrugado na região palmar e face palmar dos dedos e na região dorsal da luva. 

www.yeling.com.br – Central de Vendas: +55 41 3301 8070 

ATRIBUTOS 

- O látex natural corrugado 

confere à luva grip e 

flexibilidade, com 

impermeabilidade na 

palma. 

 

- Como o revestimento 

cobre dedos e metade do 

dorso, há maior proteção 

para o usuário. 



www.yeling.com.br – Central de Vendas: +55 41 3301 8070 

FICHA TÉCNICA 

Nível 

Abrasão  (ciclos) Nível 2 

Corte (método Coupe) Nível 1 

Rasgo (Newtons) Nível 3 

Perfuração (Newtons) Nível 0 

EN 388 

Normas Técnicas 

Higienização Armazenamento 

Armazenar as luvas em local seco, 
arejado, sem exposição à luz solar, longe 
de produtos químicos. 

Revestimento 

O látex natural corrugado possui ótima 
flexibilidade, além de um bom grip, 
excelente para trabalhos repetitivos com 
peças secas. 

Suporte Têxtil 

O suedine é uma malha de algodão, com 
textura aveludada e macia. Muito 
utilizada em luvas, por conta do conforto 
em contato com a pele humana. 

 
O látex pode deteriorar se exposto à luz, 
raios UV ou ozônio por tempo 
prolongado. 
Evitar contato com derivados de 
hidrocarbonetos. 
Evitar contato com óleos e graxas. 
 
  
 
 
 
 

Alertas 

Conforto Destreza Pelugem 

Não solta fiapos. 

Marcação 

Etiqueta no punho da luva. 

Tato 

2  1  3  0 

Não lavar Não alvejar Não passar 
com ferro 

Não secar 


