
 
PROTEÇÃO PARA AMBIENTES 
SUJOS E/OU OLEOSOS

Uma solução
para cada mão

que trabalha



Nossa tecnologia de revestimento 
GRIP&PROOF tem os seguintes 
benefícios para usuários que 
manuseiam peças sujas ou oleosas:

• Selado em pontos estratégicos

• Protege de óleos muitas vezes altamente irritantes

• Reduz o risco de eczema e dermatite

PROTEÇÃO DA PELE

• Excelente aderência ao manusear peças oleosas com ou sem risco de corte

• Redução do risco de queda de objetos

• Redução da fadiga muscular e risco de LER (Lesão por Esforço Repetitivo)

• Garante melhor produtividade

• Uso prolongado devido a um revestimento muito durável

• Limpeza aumentada pela vedação

• Otimização de despesas

• Selado em pontos estratégicos

• Protege de óleos muitas vezes altamente irritantes

• Reduz o risco de eczema e dermatite

Por meio de sua experiência e testes de uso confiáveis,

A Mapa Professional projetou uma gama de luvas, 
incluindo a tecnologia GRIP & PROOF, que combina 
vedação e aderência com ou sem corte para ambientes 
oleosos ou gordurosos.

Essa tecnologia pode ser encontrada em nossa gama 
de produtos ULTRANE e KRYTECH.

PEGADA

RESISTÊNCIA



AMBIENTE
oleoso e relativamente sujo 

ULTRANE  
500

ULTRANE  
526

KRYTECH  
600

KRYTECH  
582

Pegada assegurada, 
pele protegida

e excelente destreza em 
ambientes levemente 

oleosos/sujos 

Pegada assegurada, 
pele protegida

e excelente destreza em 
ambientes levemente 

oleosos/sujos 

Proteção moderada 
contra cortes, aderência 
e pele protegida para 

operações de manuseio 
complexo em ambiente 

muito oleoso

Proteção contra 
cortes de alto nível 
para operações de 

manuseio complexo 
em ambiente oleoso

CA 34.433 CA 45.000 CA 43.393 CA 43.269

Malha sem costura
Suporte têxtil

Malha sem costura
Suporte têxtil

Suporte têxtil de 
malha sem costura

de fibras PEAD

Suporte têxtil de malha 
sem costura feita de 
fibras compostas e 

fibras PEAD

Revestimento de camada 
dupla: Nitrílico Liso - 
Nitrílico Arenoso na 

palma e dedos

Revestimento total de 
camada dupla: Nitrílico 
Liso - Nitrílico Arenoso

Revestimento total 
Grip& Proof de camada 

dupla: Nitrílico Liso – 
Nitrílico Arenoso 

Revestimento 3/4 de 
camada dupla: Nitrílico 
Liso - Nitrílico Arenoso

7, 8, 9 e 10 7, 8, 9 e 10 7, 8, 9 e 10 8, 9 e 10

23-28 cm 23-28 cm 23-28 cm 23-28 cm

Lavável 3 vezes Lavável 3 vezes - Lavável 5 vezes 

Nome do 
produto

Nível de 
proteção 

Desempenho 
EN 388

Certificação

Vida útil

Acabamento 
interno

Acabamento 
externo

Tamanhos 

Comprimento

Lavabilidade 

4121X

EN388

4121X

EN388

VIDA ÚTIL

de alta performance
VIDA ÚTIL

de alta performance

PROTEÇÃO CONTRA  
O CORTE

NÍVEL D
4X44D

EN388

VIDA ÚTIL

de alta performance

PROTEÇÃO CONTRA  
O CORTE

NÍVEL B
4243B

EN388

JKL

EN374

VIDA ÚTIL

de alta performance



11 2133.3000
mapa-pro.com.br

/MapaProfessionalBR
@mapaprofessionalbr

LUVAS CONFORTÁVEIS, 
DURÁVEIS E COM TECNOLOGIA 
GRIP & PROOF PARA 
AMBIENTES OLEOSOS.


