
ULTRANE E TITAN  
LUVAS PARA PROTEÇÃO 
MECÂNICA, ALTA DESTREZA 
E/OU TRABALHO PESADO.



A gama de luvas de proteção de manuseio da Mapa Professional atende 
as exigências de conforto e proteção das mãos ao realizar os mais 
diversos trabalhos. 

TRABALHO DE PRECISÃO
A variedade Ultrane representa tudo que é necessário para trabalho  
de precisão exigindo um alto nível de destreza enquanto mantém  
a sensibilidade ao manusear peças pequenas ou delicadas. 

• Facilidade de movimento (conforto) 

• Adequado para diferentes ambientes (seco, molhado, oleoso,  
  com graxa, poeira, etc). 

• Desempenho superior em ambientes escorregadios para certos produtos. 

VIDA ÚTIL
A vida útil de uma luva para trabalho de precisão é diretamente 
relacionada com a espessura da camada de polímero que cobre  
o tecido e a adesão e natureza do tecido em um determinado ambiente. 

  Vida útil curta          Vida útil longa         Vida útil de alta performance

2

COMO VOCÊ PODE APRIMORAR SUA ESCOLHA?

1 AMBIENTE DE TRABALHO
Selecione a luva que atenda às suas necessidades  
de acordo com seu ambiente de trabalho:

Ambiente oleoso e muito sujo
Ambiente seco  
e relativamente limpo

PROTEÇÃO MECÂNICA
GAMA ULTRANE



ULTRANE 
548

ULTRANE 
549

ULTRANE 
554

Ótima destreza  
e sensibilidade  

para proteção leve

Ótima destreza  
e sensibilidade  

para proteção leve

Proteção e sensibilidade 
incomparáveis nos trabalhos 
de ambientes oleosos e sujos

CA 21.260 CA 21.259  CA 15.630

  Vida útil curta   Vida útil curta   Vida útil longa 

Malha sem costura
Suporte têxtil

Malha sem costura
Suporte têxtil

Malha sem costura
Suporte têxtil

Revestimento poliuretano
na palma e dedos

Revestimento poliuretano
na palma e dedos

Revestimento nitrílico  
liso com dorso ventilado

6, 7, 8, 9 e 10 8, 9 e 10 6, 7, 8 e 9

22-27 cm 22-27 cm 21-26 cm

Nome do
produto

Nível de 
proteção

EN 388
Desempenho

Certificação

Vida útil

Acabamento 
interno

Acabamento 
externo

Tamanhos

Comprimento

EN388

4121X 2131X

EN388

3121X

EN388

AMBIENTE
seco e relativamente limpo

AMBIENTE
oleoso e muito sujo 

PROTEÇÃO MECÂNICA
GAMA ULTRANE



AMBIENTE
oleoso e muito sujo 

Nome do
produto

Nível de 
proteção

EN 388
Desempenho

Certificação

Vida útil

Acabamento 
interno

Acabamento 
externo

Tamanhos

Comprimento

ULTRANE 
500

ULTRANE 
526

Pegada assegurada, pele protegida  
e excelente destreza em ambientes  

levemente oleosos/sujos

Pegada assegurada, pele protegida  
e excelente destreza em ambientes  

levemente oleosos/sujos

CA 34.433 CA 45.000

 Vida útil de  
alta performance

 Vida útil de  
alta performance

Malha sem costura Suporte têxtil Malha sem costura Suporte têxtil

Revestimento de camada dupla:  
Nitrílico Liso - Nitrílico Arenoso  

na palma e dedos

Revestimento total de camada dupla:  
Nitrílico Liso - Nitrílico Arenoso

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

23-28 cm 23-28 cm

4121X

EN388

4121X

EN388

PROTEÇÃO MECÂNICA
GAMA ULTRANE



A gama de luvas de proteção de manuseio da Mapa Professional atende 
as exigências de conforto e proteção das mãos ao realizar os mais 
diversos trabalhos. 

TRABALHO PESADO
A variedade TITAN é o escudo que protege a mão de objetos pesados sendo 
manuseados. 

• Fácil calçamento e remoção das luvas.  

• Facilidade de movimento e aderência 

• Vida útil adequada para uso diário 

• Adequado para diferentes ambientes (seco, molhado, oleoso, com graxa, 
poeira, etc). 

• Desempenho superior em ajustes deslizantes para certos produtos. 

PROTEÇÃO MECÂNICA
GAMA TITAN

VIDA ÚTIL
A vida útil de uma luva para trabalho de precisão é diretamente 
relacionada com a espessura da camada de polímero que cobre  
o tecido e a adesão e natureza do tecido em um determinado ambiente. 

  Vida útil curta          Vida útil longa         Vida útil de alta performance

2

COMO VOCÊ PODE APRIMORAR SUA ESCOLHA?

1 AMBIENTE DE TRABALHO
Selecione a luva que atenda às suas necessidades  
de acordo com seu ambiente de trabalho:

Ambiente oleoso e muito sujo
Ambiente seco  
e relativamente limpo



TITAN  
376

TITAN  
389

TITANLITE 
396

Proteção para todos  
tipos de atividades  
de manuseio leve

Conforto e durabilidade
para manuseio em
trabalho pesado

Conforto e durabilidade
para manuseio em
trabalho pesado

- -

CA 43.354 CA 44.484 CA 44.483

  Vida útil curta  Vida útil de  
alta performance

 Vida útil de  
alta performance

Suporte têxtil Suporte têxtil Suporte têxtil

Revestimento total nitrílico Revestimento total nitrílico
Punho de segurança

Revestimento total nitrílico
Punho de segurança

8 e 9 9 9 e 10

31 cm 24-26 cm 24-26 cm

Nome do
produto

Nível de 
proteção

EN 388
Desempenho

EN 374  
Desempenho

Certificação

Vida útil

Acabamento 
interno

Acabamento 
externo

Tamanhos

Comprimento

EN388

3121X

EN388

4331X

EN388

3111X

KLOP

EN374 

AMBIENTE
seco e relativamente limpo

PROTEÇÃO MECÂNICA
GAMA TITAN



PROTEÇÃO MECÂNICA

ULTRANE 526 
ALTA DESTREZA E  
RESISTÊNCIA A ÓLEO

ULTRANE 554 
ALTA DESTREZA EM 
AMBIENTES SUJOS

TITAN 376 
PROTEÇÃO MECÂNICA 
E CONFORTO



11 2133.3000
mapa-pro.com.br

/MapaProfessionalBR
@mapaprofessionalbr

PROTEÇÃO MECÂNICA   
LUVAS CONFORTÁVEIS, COM DIFERENTES MATERIAIS  
E ACABAMENTOS, VISANDO SEMPRE ATENDER  
VARIADOS TIPOS DE ATIVIDADES.


