
Descrição técnica:
Luva de Vaqueta, também conhecida como Luva de Vaqueta Tipo Petroleira, confeccionada em couro bovino 
curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, com elástico 
embutido no dorso, acabamento em viés vermelho, costurada com linha de nylon, com espessura em média 1,20 
mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m². (Pode haver variação de +- 5 mm).

Modelos de Luva de Vaqueta:

Linha Petroleira

• VT-26CR 
Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço interno na palma.
Largura: 11,90 cm
Comprimento: 21,50 cm

• VT-27CR 
Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço interno na palma.
Largura: 12 cm
Comprimento: 22,50 cm

• VT-28CR 
Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço interno na palma.
Largura: 13 cm
Comprimento: 26 cm
     

Identificação dos produtos Zanel:
A Luva de Vaqueta, também conhecidas como Luva de Vaqueta Tipo Petroleira, é marcada no dorso, de forma 
indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:
Carga e descarga de materiais em geral
Construção civil
Indústria moveleira
Mineração
Montagem de estruturas metálicas
Trabalhos de manutenção em geral

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os 
níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Restrições e limitações do equipamento:
Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes 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 de Vaqueta 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 luvas secas;
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.

Luva de Vaqueta

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.

Certificado de aprovação: 
Luva de Vaqueta Soft ou Luva de Vaqueta Tipo Petroleira Soft: 16.072
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