
PROTECÇÃO & HIGIENE

LUVAS DE ALGODÃO BRANCAS

Luvas em algodão brancas, laváveis, próprias 
para o manuseamento de fotografia, negativos, 
microfilmes, documentação ou obras de arte;
Protecção eficaz contra dedadas, sujidade ou 
oleosidade das mãos;
Disponíveis nos tamanhos: M, L, XL;
Pacotes de 10 unidades.

LUVAS DE ALGODÃO PONTAS REFORÇADAS

Luvas de algodão com as pontas reforçadas 
(dedeiras) para a manipulação de peças delica-
das em segurança;
Ideais para separar papéis e folhas de livros;
Feitas de nylon branco, muito confortáveis;
Luvas ambidextras, disponíveis em quatro tama-
nhos: S, M, L, XL;
Pacotes de 10 unidades.

Luvas em látex sem pó, de grande sensibilidade 
ao toque; Ambidextras;
Caixas de 100 unidades;
Tamanhos disponíveis: S, M, L.

LUVAS DE LÁTEX

Bata branca de algodão;
Mangas compridas. Fecho com botões;
100% algodão;
Tamanhos disponíveis: S, M, L.

BATA DE ALGODÃO



Luvas 100% nitrilo, sem pó, extremidades dos 
dedos texturadas para manipulação em segu-
rança;
Ambidextras;
Matéria hipo-alergénica, resistente à maioria 
de produtos químicos;
Resistência à abrasão superior às luvas de 
látex;
Caixas de 100 unidades;
Tamanhos disponíveis: S, M, L.

 

PROTECÇÃO & HIGIENE

Toalhitas impregnadas com uma solução 
anti-séptica e desinfectante, para a desin-
fecção das mãos sempre que se manuseiam 
livros ou documentos há muito tempo guar-
dados, com muito pó ou afectados por 
esporos de fungos, etc;
Podem também ser usadas para desinfecção 
de bancadas de trabalho;
A solução é bactericida e fungicida.
Toalhitas muito resistentes numa embalagem 
de fácil utilização;
Caixa com 100 unidades.

TOALHITAS DESINFECTANTES

Fato em tyvek para protecção eficaz contra 
susbtâncias e pós perigosos em caso de con-
tacto directo com a pele. Fecho central e 
elásticos nos punhos  para garantir barreira 
eficaz;
Anti-estático;
Boa resistência a rasgões e à abrasão;
Cor: branco;
Descartável;
Unisexo;
Vendido à unidade ou em pacotes de 5.

FATO DE PROTECÇÃO EM TYVEK

LUVAS DE NITRILO



MÁSCARA ANTI POEIRAS DESCARTÁVEL

TOUCA DE PROTECÇÃO DESCARTÁVEL 

Máscara anti-poeiras, com elástico para 
fixação à cabeça;
Indicada para protecção contra pós e poeiras 
não nocivos;
Caixas de 20, 50 unidades.

PROTECÇÃO & HIGIENE

Ideal para protecção de cabelo durante inter-
venções de higienização/limpeza 
ou vaporização;
Ideal para protecção de obras de arte em inter-
venções de restauro;
Touca clip branca tipo acordeão em polipro-
pileno;
Falso tecido debroada com elástico;
Polipropileno falso tecido 15g/m2;
Cor: branco;
Descartável;
Unisexo;
Vendido em caixas de 100 unidades;
Em stock;
Custo unitário da caixa 3,50€ + IVA.


