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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

LUVA DE VAQUETA REFORÇADA PETROLEIRA

Descrição do produto
Luva 100% couro vaqueta reforçada, modelo petroleira, com resistência 
mecânica para serviços pesados e ideal para trabalhos onde se requer 
resistência a abrasão e boa maleabilidade.

Qtde. embalagem Tamanho Comprimento Código

1 par 9 230mm 0899 402 27

EN 388

4.1.2.3

Classificação de 
segurança

Tipo de resistência

Abrasão Corte Rasgamento Perfuração

4 1 2 3

Material forro Vaqueta

Aplicação Carga e descarga; Soldagem leve; Manutenção e reforma de peças 
e construção civil; Transporte de chapas, serralherias e caldeiraria.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Resistente a rasgamento e 
perfuração.

• Alta resistência mecânica.
• Boa maleabilidade.

Para mais informações, por favor contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA

Descrição do produto
Luva 100% couro vaqueta, modelo petroleira, com resistência mecânica 
para serviços pesados. Boa destreza e conforto.

Qtde. embalagem Tamanho Comprimento Código

1 par

9 230mm 0899 404 551

10 240mm 0899 404 552

11 260mm 0899 404 553

EN 388

3.1.4.4.X

Classificação de 
segurança

Tipo de resistência

Abrasão Corte Rasgamento Perfuração Corte TDM*

3 1 4 4 X

Aplicação Carga e descarga; Soldagem leve; Manutenção e reforma de peças 
e construção civil; Transporte de chapas, serralherias e caldeiraria.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Resistente a rasgamento e 
perfuração.

• Resistência mecânica.
• Boa maleabilidade. Para mais informações, por favor contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

*Corte TDM - Ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores 
variando de A a F, sendo F o melhor resultado. 
X - Luva não testada neste ensaio.


