
Equipamento de proteção individual

Luvas SKF

Designação TMBA G11

Material Hytex Forro

Forro Algodão

Algodão Tamanho 9

Cor Branca

Temperatura máxima 150 °C (302 °F)

Conteúdo da embalagem 1 par

Designação TMBA G11ET

Material Kevlar

Forro Algodão

Algodão Tamanho 10 (tamanho EM 420)

Cor Amarela 

Temperatura máxima 500 °C (932 °F)

Conteúdo da embalagem 1 par

Designação TMBA G11H

Material Poliaramida

Forro Nitrilo

Algodão Tamanho 10

Cor Amarela

Temperatura máxima 250 °C (482 °F)

Conteúdo da embalagem 1 par

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Não soltam fiapos

• Resistentes ao calor de até 150 °C (302 °F)

• Resistentes a cortes

• Não contêm amianto

• Testadas e certificadas contra riscos mecânicos  

(EN 388) e acidentes térmicos (EN 407)

• Suportam temperaturas extremas de até 

500 °C (932 °F) salvo na presença de 

líquidos quentes ou vapor

• Possibilita o manuseio seguro de 

componentes aquecidos

• Alto grau de não-inflamabilidade reduz o 

risco de queimadura

• Oferecem um alto grau de resistência ao 

calor, cortes, óleo e água

• Resistente a derretimento e queimadura

• Temperaturas máximas: 250 °C (482 °F)

• Resistente a cortes

• Livre de contaminação

Luvas resistentes ao calor TMBA G11 da SKF 

As luvas resistentes ao calor, da série TMBA G11, da SKF foram projetadas 

especialmente para o manuseio de rolamentos aquecidos.

Luvas para temperaturas extremas TMBA G11ET da SKF 

As luvas da série TMBA G11ET foram especialmente projetadas para permitir  

o manuseio seguro de rolamentos e outras peças aquecidas por períodos 

prolongados.

Luvas resistentes ao calor e óleo TMBA G11H da SKF

As luvas da série TMBA G11H da SKF são resistentes ao calor e óleo e foram 

projetadas especialmente para o manuseio de rolamentos quentes contendo 

óleo na superfície.

• Luvas de Kevlar extremamente resistentes, 

com punho alto, resistentes à abrasão, 

perfuração e rasgos para maior segurança

• Livre de contaminação 

• Testas e certificadas para riscos mecânicos  

(EN 388) e riscos térmicos (EN 407)

• Adequadas para submersão em líquidos a  

uma temperatura de até 120 °C (248 °F)  

(por exemplo, banho em óleo quente)

• Permanece resistente ao calor quando 

molhada

• Testas e certificadas para riscos mecânicos  

(EN 388) e riscos térmicos (EN 407)
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• Luvas de borracha nitrílica sem pó

• Encaixe justo para melhor uso

• Excelente resistência contra lubrificantes

• Antialérgica

Luvas resistentes para depósito de graxas TMBA G11D da SKF 

As luvas TMBA G11D da SKF foram desenvolvidas especialmente para  

proteger a pele ao lidar com lubrificantes. As luvas são convenientemente  

embaladas em uma caixa com 25 pares.

Designação TMBA G11D

Tamanho 9

Cor azul

Tamanho da embalagem 25 pares

Dados técnicos


