
Descrição técnica:
Luva de Cobertura, também conhecida como Luva de Cobertura para Eletricista, confeccionada em couro bovino 
curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, acabamento em viés 
vermelho, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da 
vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² e gramatura 0,0580 gramas/cm² ou 
0,580 kg/m², costurada com algodão ou Kevlar.

A Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta produz a Luva de Cobertura com o objetivo de minimizar o desgaste e prote -
ger às Luvas de Alta Tensão, pois essas luvas, tem o valor aproximado de R$ 200,00 a R$ 1.100,00. Por esse 
motivo, investir em uma Luva de Cobertura da Zanel é um excelente negócio, já que a utilização correta da Luva 
de Cobertura aumenta significativamente a vida útil da Luva de Alta Tensão.

A Luva de Cobertura não protege o Trabalhador contra riscos elétricos, mas tem o objetivo de minimizar o 
desgaste e proteger às Luvas de Alta Tensão, pois são as Luvas de Alta Tensão é que fazem a proteção do 
Trabalhador contra riscos elétricos. A Luva de Alta Tensão deve ser sempre dimensionada por um Técnico ou 
Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Por esse produto não se tratar de um EPI e sim de uma proteção para um equipamento, é dispensável a certifi -
cação do Certificado de Aprovação (C. A.) do MTE.

Informação importante:
Diante dos diversos questionamentos relacionados à utilização de luvas de sobrepor, informamos que tal produto 
não é considerado um Equipamento de Proteção Individual, pois o EPI tem o objetivo de proteger o trabalhador 
quanto a um risco, enquanto esta luva destina-se a proteger o EPI luva isolante de borracha, e não o trabalhador. 
Desta forma, esclarecemos que a luva de sobrepor é um acessório que pode ser utilizado em conjunto com o EPI 
luva isolante, com o fim de evitar a ocorrência de escoriações e microfuros na luva isolante, DESDE QUE NÃO 
INTERFIRA NAS CARACTERÍSTICAS PROTETIVAS DO EPI E NÃO ACARRETE RISCOS ADICIONAIS.

Modelos da Luva de Cobertura para Eletricista:

• VD-15CB:
Luva de Cobertura com palma e dorso de Vaqueta, com punho de 15 cm em raspa, acabamento em viés e
tira para regulagem no dorso

• VD-20CB:
Luva de Cobertura com palma e dorso de Vaqueta, com punho de 20 cm em raspa, acabamento em viés e
tira para regulagem no dorso

Identificação dos produtos Zanel:
A Luva de Cobertura é marcada no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel.

Luva de Cobertura para Eletricista



Indicada para uso nas áreas de:
Apoio à Área Elétrica

Restrições e limitações do equipamento:
Não deve ser utilizada fora especificações da classe de proteção.

Informações importantes:
Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.
Ácidos poderão corroer a raspa.
Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:
Guardar a Luva ao abrigo da luz ultravioleta;
Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Transportar separadamente de outros produtos;
Não lavar;
Somente utilize Luva de Cobertura seca;
Não secar em calor excessivo.

 Instruções de uso:
Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.
O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.
Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.
Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.
Não utilizar anéis, pulseiras ou adornos, mantenha suas unhas aparadas.
Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.
Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.
Não utilizar EPI úmido.

Instruções de manutenção e conservação do EPI:
Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do 
EPI e garantirá maior conforto para usuário.
Se possível tenha mais de um par de luvas à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira 
a manter a umidade do EPI em boas condições.
Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.
Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.
Não secar sob influência de qualquer fonte de calor superior a 40 graus Cº.
Não guardar EPI em local úmido.
Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Garantia:
A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta
Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000  –  Bocaina  –  SP

Tel. [14] 3666.2046  –  Tel. [14] 3666.3563  –  Cel. [14] 9 9705.2574
www.zanel.com.br  –  contato@zanel.com.br

Importante: Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e 
Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os 
Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.


