
Luva Química Nutriex NB Grupo 3 Contra Bactérias e Microrganismos Visível Luz Negra CA 42989 
 
Descrição: 
  
O Creme protetor GRUPO 3 ESPECIAL possui ação antisséptica que elimina o crescimento e proliferação de 
Bactérias Gram +, Bactérias Gram -, leveduras e fungos sobre a pele, formando uma película inibidora para o 
crescimento de microrganismos (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Aspergillus niger) e leveduras (Candida albicans). 
  
A ação antisséptica aliada ao alto poder hidratante impede a proliferação de microrganismos e possibilita 
uma profunda hidratação na pele ressecada pelo contato com superfícies contaminadas. 
Creme protetor GRUPO 3 ESPECIAL que protege contra os ataques de produtos, tais como: água, tolueno, 
xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona/MEK, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, 
acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas (tinta base água, tinta à base de óleo, tinta 
base solvente, tintura de jeans), adesivos (adesivo base água, adesivo base solvente) (cola de sapateiro, cola, 
cola instantânea), ácido acético 10%, ácido clorídrico 15%, ácido clorídrico 30%, ácido fosfórico 15%, ácido 
sulfúrico 15%, hidróxido de sódio 10%, hidróxido de sódio 20%, n-hexano, negro de fumo, lã de vidro, mistura 
de cimento: areia e água, argamassa, cal a 4%, nujol, graxas em geral (graxa suja, graxa grafitada, graxa 
seca), tricloroetileno, clorofórmio, acetato de etila, formaldeído, resinas, sem que o usuário perca a 
sensibilidade ao tato. 
 
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 
  
- Ação antisséptica; 
- Impede a proliferação 
de microrganismos; 
- Alto poder de hidratação; 
- Sem Fragrância; 
- Indicado para mãos, braços e antebraços. 
 
 
Fisqp do Produto: 
 
Creme protetor GRUPO 3 ESPECIAL que protege contra os ataques de produtos, tais como: água, tolueno, 
xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona/MEK, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, 
acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas (tinta base água, tinta à base de óleo, tinta 
base solvente, tintura de jeans), adesivos (adesivo base água, adesivo base solvente) (cola de sapateiro, cola, 
cola instantânea), ácido acético 10%, ácido clorídrico 15%, ácido clorídrico 30%, ácido fosfórico 15%, ácido 
sulfúrico 15%, hidróxido de sódio 10%, hidróxido de sódio 20%, n-hexano, negro de fumo, lã de vidro, mistura 
de cimento: areia e água, argamassa, cal a 4%, nujol, graxas em geral (graxa suja, graxa grafitada, graxa 
seca), tricloroetileno, clorofórmio, acetato de etila, formaldeído, resinas, sem que o usuário perca a 
sensibilidade ao tato, eliminando o crescimento e proliferação de: Bactérias Gram +, Bactérias Gram -, 
leveduras e fungos sobre a pele, formando uma película inibidora para o crescimento de microrganismos 
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger) e leveduras (Candida 
albicans). A ação antisséptica aliada ao alto poder hidratante impede a proliferação de microrganismos e 
possibilitam uma profunda hidratação na pele ressecada pelo contato com superfícies contaminadas. Antes 
do início das atividades, aplique o produto sobre a pele limpa e seca, formando uma fina camada na área a 
ser exposta. O produto deve atingir todas as partes sensíveis aos agentes agressivos, tais como: palma das 
mãos, lateral e ponta dos dedos. Caso necessário, aplique nos antebraços. Recomenda-se o uso de 1g de 
produto para a proteção das mãos e 1g de produto para a proteção antebraços do usuário. Aguarde o 
produto secar. Reaplique a cada 4 horas ou após a lavagem das mãos. Ao final do trabalho, limpe as mãos 
com estopa ou papel toalha, retirando o excesso e então lave-as com água e sabonete. 
 


