1

Conheça a nossa empresa:
A Luvex deu início à sua trajetória no mercado de Cremes de Proteção em 1989 e, desde a sua fundação, é focada
nos conceitos de qualidade e inovação. Somos uma empresa que se preocupa com os riscos para a pele do trabalhador
e, além de zelar pela sua integridade física, geramos o sentimento de motivação e bem-estar, repercutindo diretamente
na produtividade de nossos clientes.
Ciente das necessidades do mercado de segurança do trabalho, a Luvex atua em um ambiente de tecnologia,
criatividade e empreendedorismo para a fabricação de seus produtos, unindo os melhores profissionais em busca de
parcerias estratégicas.
Desde 2009, somos parte do Grupo ITW – Illinois Tool Works Company, líder de mercado em diversos segmentos
industriais e com mais de 900 empresas, em 57 países.
Possuímos um Centro de Tecnologia na Índia, além de diversos laboratórios de análises químicas dos insumos que
fazem parte da formulação de nossos produtos.
Luvex: sempre oferecendo a melhor solução em cremes de proteção para os trabalhadores de sua empresa, e atuando nos mais diversos nichos de mercado, como indústria química, automobilística, petroleira, alimentícia, cosmética,
construção civil, mineração e siderurgia.
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Programa de 3 pontos
Com base em profundos conhecimentos técnicos, a Luvex desenvolveu um programa diferenciado e inovador de cuidados
com a pele do trabalhador. Nossa metodologia exclusiva é composta por três passos:

1 - Proteção

2 - Higienização

3 - Regeneração

1 | PROTEÇÃO
Cremes de Proteção
Os Cremes Protetores para a pele
são classificados como Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de
acordo com a NR6 e Portaria 26, do
Ministério do Trabalho. Protegem e
hidratam a pele do trabalhador quando
em contato com agentes químicos e
biológicos.

Protetores Solares
Os protetores solares da Luvex são formulados de forma
a atender às necessidades do trabalhador quando exposto às
radiações UVA e UVB (RISCO FÍSICO).
São resistentes à água e ao suor, testados dermatologicamente, hipoalergênicos, indicados para todos os tipos de pele
e protegem contra a radiação nociva do sol.

2 | HIGIENIZAÇÃO
Limpeza da Pele | Desengraxantes
A linha de higienização Luvex foi desenvolvida para oferecer ao trabalhador a limpeza eficaz contra os mais diversos tipos de sujidades, de forma
rápida e eficiente. Além de remover a sujeira, hidrata e amacia a pele.
Não contém abrasivos ou solventes.

3 | REGENERAÇÃO
Hidratação Profunda
Creme protetor regenerador com Alfa-hidroxiácidos, que proporciona
uma profunda hidratação à pele, prevenindo dermatites ocupacionais.
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Repelentes de Insetos
Os Repelentes de Insetos da
Luvex são desenvolvidos com ativos
não tóxicos (Icaridin e IR 3535) que
propiciam proteção efetiva e duradoura contra insetos.

1 | Cremes
de proteção
Proteção contra agentes químicos
CONSTRUÇÃO

IndusTrial

CA 4114

CA 35008

Indicação

•Construção civil, postos de gasolina, indústria
metal-mecânica,
manutenção industrial,
gráficas, etc.

Características

•Grupo 1
•Alto poder hidratante
•Com silicone
•Água resistente

Vantagens

•Proteção efetiva contra produtos solúveis
em água, óleo de corte,
argamassa,
cimento,
óleos em geral e solventes.

Embalagem

Bisnaga 200 g

Indicação

Características

Micro-bio

•Indústria de calçados,
manutenção industrial,
manutenção automotiva, minerações, etc.
•Grupo 2
•Hidrossolúvel
•Com silicone

Vantagens

•Ideal para uso sem
água no processo.
•Facilita a remoção de
sujidades.
•Proteção efetiva contra
óleos, graxas, solventes
pós, colas e resinas.

Embalagem

Bisnaga 200 g

Acid

CA10141

CA 7310

Indicação

•Indústria alimentícia,
coleta de lixo, abatedores, bancos, pedágios, etc.

Indicação

•Indústria química, tratamento de efluentes,
processo de limpeza pesada, laboratórios, etc.

Características

•Grupo 3
•Água resistente
•Ação bacteriostática
•Com
branqueador
ótico (visível à luz negra)

Características

•Grupo 3
•Água resistente
•Alto poder hidratante

Vantagens

•Proteção efetiva contra
substâncias de caráter
ácido e básico.

Embalagem

Bisnaga 200 g

Vantagens

•Protege contra ação de
microorganismos (bactérias e fungos).

Embalagem

Bisnaga 200 g

Tintas

special

CA 35007

CA 11070

Indicação

•Indústria automotiva,
pinturas em geral, colagens em geral, indústria
metal-mecânica, etc.

Características

•Grupo 3
•Alto poder hidratante
•Sem silicone
•Com branqueador ótico (visivel à luz negra)

Vantagens

•Ideal para uso em
processos de pintura e
colagem.
•Facilita a remoção de
tintas.
•Proteção efetiva contra produtos solúveis em
água, tintas e solventes
e colas.

Embalagem

Bisnaga 200 g
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Indicação

•Indústria de calçados,
manutenção industrial,
manutenção automotiva, minerações, pinturas e colagens, etc.

Características

•Grupo 3
•Água resistente
•Sem silicone
•Com branqueador ótico (visível à luz negra)

Vantagens

•Ideal para uso com ou
sem água no processo.
•Facilita a remoção de
sujidades.
•Proteção efetiva contra
vários agentes químicos.

Embalagem

Bisnaga 100 g
Bisnaga 200 g
Bombona 1 kg
Bombona 4 kg

1 | Cremes
de proteção
Proteção contra agentes químicos
SPECIAL GOLD

CA 27807

Indicação

•Indústria de calçados,
manutenção industrial,
manutenção automotiva, minerações, pinturas e colagens, etc.

Características

•Grupo 3
•Água resistente
•Sem silicone
•Sem branqueador ótico (visível à luz negra) e
essência

Vantagens

•Facilita a remoção de
sujidades.
•Proteção efetiva contra
vários agentes químicos.
•Creme hipoalergênico.

Embalagem

Bisnaga 200 g

OFFICE

CA 33337

Indicação

•Coleta de lixo, bancos,
pedágios, caixas, área
administrativa, etc.

Características

•Grupo 3
•Alto poder hidratante
•Contém vitamina E
•Contém Triclosan
•Ação antisséptica

Vantagens

•Protege contra ação de
microorganismos (bactérias e fungos).

Embalagem

Bisnaga 100 g

UV FPS 40 3 em 1

CA 27893

Indicação

•Agricultura, construção
de rodovias, telefonia,
indústria de energia, manutenção em geral, etc.

Características

•Grupo 3
•Formulação oil free
•Água resistente
•Testado dermatológicamente
•Alto poder hidratante

Vantagens

•Proteção efetiva contra agentes químicos
•Proteção contra radiação UVA/UVB.

Embalagem

Bisnaga 120 g
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1 | Protetores solares
Proteção a céu aberto

UV FPS 30

UV FPS 60

Indicação

•Extrativismo, agricultura, segurança pública,
PSF, construção civil, etc.

Indicação

•Extrativismo, agricultura, segurança pública,
PSF, construção civil, etc.

Características

•FP UVA 17
•Formulação oil free
•Muito resistente a água
(80 min)
•Levemente perfumado
•Loção emulsionada
•Hipoalergênico
•Testado dermatologicamente

Características

•FP UVA 24
•Formulação oil free
•Água resistente
•Levemente perfumado
•Loção emulsionada
•Hipoalergênico
•Testado dermatologicamente

Vantagens

•Uso profissional
•Hidrata e protege 30
vezes mais a pele contra
radiação UVA/UVB

Vantagens

•Uso profissional
•Hidrata e protege 60
vezes mais a pele contra
radiação UVA/UVB

Embalagem

Refil
Bisnaga 120 g
Bisnaga 200 g
Frasco 120 g
Bombona 1 kg
Bombona 2 kg
Bombona 4 kg

Embalagem

Bisnaga 120 g
Bisnaga 200 g
Frasco 120 g
Bombona 1 kg
Bombona 2 kg
Bombona 4 kg

Facial gold FPS 40

No White FPS 35

Indicação

•Extrativismo, agricultura, segurança pública,
PSF, construção civil, etc.

Indicação

•Extrativismo, agricultura, segurança pública,
PSF, construção civil, etc.

Características

•Protetor facial
•Efeito mate (sem brilho)
•Formulação oil free
•Água resistente
•Levemente perfumado
•Loção emulsionada
com base
•Vitamina E (Ativo hidratante e anti-oxidante)
•FP - UVA 13,5

Características

•FP-UVA: 17
•Sem dióxido de titânio:
sem efeito branco
•Loção emulsionada
•Vitamina E (Ativo hidratante e anti oxidante)
•Água resistente
•Hipoalergênico
•Dermatologicamente
testado
• Formulação oil free

Vantagens

•Ideal para aplicação
em área com pelos
•Fácil espalhamento

Embalagem

Bisnaga 120 g

Vantagens

•Ação imediata
•Fotoproteção diária
•Protetor + base

Embalagem

Bisnaga 50 g
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1 | Protetores solares
Proteção a céu aberto

Bag Rígido
Indicação
Características

•Dispenser com bag rígido (refil)
•Armação plástica

Vantagens

•Dispensação econômica e higiênica do produto
•Tecnologia avançada e única
no mercado

Embalagem

Refil 4 kg

Protetor Labial FPS 30

Corporal Gold FPS 40

Indicação

•Extrativismo, agricultura, segurança pública,
PSF, construção civil, etc.

Indicação

•Extrativismo, agricultura, segurança pública,
PSF, construção civil, etc.

Características

•Stick labial
•Vitamina E
•Própolis
•Óleo de rícino
•Evita ressecamento de
mucosas pela ação do
frio, vento e radiação
UVA/UVB

Características

•FP-UVA:15
•Protetor solar colorido
•Uso corporal
•Vitamina E
•Água resistente
•Hipoalergênico
•Dermatologicamente
testado
•Formulação oil free

Vantagens

•Uso profissional

•Aplicação em mucosas

Vantagens

•Ação imediata

Embalagem

Lipstick 5 g

Embalagem

Bisnaga 120 g
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1 | REPELENTES DE INSETOS
Proteção a céu aberto

Repelente Gold
Indicação

Características

•Extrativismo, agricultura, construção civil, áreas
endêmicas (dengue/chikungunya/malária).
•Repelente atóxico
•Formulação oil free

Vantagens

•Efetivo contra Aedes e
carrapatos
•Não contém DEET
•Para todos tipos de pele
•Ativo: Icaridin

Embalagem

Frasco com válvula
Spray 110g/120ml
Aerossol 120g/150ml

FPS 30 com Repelente
Indicação

•Extrativismo, agricultura, construção civil, áreas
endêmicas (dengue/chikungunya/malária).

Características

•Formulação oil free
•Água resistente
•Loção emulsionada
•Repelente atóxico
•FP UVA 11
•Hipoalergênico
•Dermatologicamente
testado
•Vitamina E

Vantagens

•Uso profissional

Embalagem

Bisnaga 120 g
Bombona 2 kg
Bombona 4 kg

•Aplicação a cada 4h
•Não contém DEET

FPS 60 com Repelente
Indicação

•Extrativismo, agricultura, construção civil, áreas
endêmicas (dengue/chikungunya/malária).

Características

•Formulação oil free
•Água resistente
•Loção emulsionada
•Repelente atóxico
•FP UVA 25
•Hipoalergênico
•Dermatologicamente
testado

Vantagens

•Uso profissional
•Não contém DEET

Embalagem

Bisnaga 120 g
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2 | HIGIENIZAÇÃO
Limpeza da Pele

Wipes

Solugel

Características

Vantagens

Embalagem

Características

•Limpeza das mãos em
serviços pesados
•Toalhas embebidas em
Aloe Vera e D-limoneno

Vantagens

•Remove sujidades pesadas
•Absorve graxas e gorduras
•Limpeza a seco

•Gel de assepsia à seco
•Contém glicerina.

•Uso em áreas de saúde
e alimentos

•Não resseca a pele

•Não irritante
•Desinfecção instantânea
•Produto
registrado
ANVISA GRAU 2

Balde 72 toalhas

Embalagem

Bombona 1 kg

Hand Green

Solumax
Características

•Limpa mãos desengraxante
•Com Lanolina ou pedra pomes
•Contém D-limoneno

Vantagens

•Remoção de sujidades
médias, óleos e graxas
das mãos sem agredi-las
•Limpa a seco
•Limpador natural
•Hidratação da pele

Embalagem

Frasco 400 g
Bombona 2 kg
Bombona 4 kg

Renovare

CA 27806

Vantagens

•Promove a renovação
celular
•Hidrata a pele profundamente
•Uso durante/pós trabalho
•Protege contra agentes químicos

Embalagem

Bisnaga 100 g
Bombona 1 kg

Vantagens

•Remove graxas, óleos, tintas acrílicas, pigmentos e fuligem
•pH neutro 6,5 - 8,5
•Ecologicamente correto
•Contém hidratan-

tes e emolientes

Hidratação Profunda

•Alto poder hidratante
•Contém alfa-hidroxiácidos

•Sabonete desengraxante
•Contém micro esferas
de polietileno

Embalagem

3 | REGENERAÇÃO

Características

Características
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Bag Rígido 4l
Econômico: até 2000
acionadas - 2ml cada
Embalagem de grande capacidade (evita
trocas constantes em
comparação a outros
sistemas)
Fácil e rápida troca do
refil

LINHA DE SERVIÇOS DO PROGRAMA
DE PROTEÇÃO DA PELE
MAPEAMENTO DE RISCOS

TREINAMEnTO IN COMPANY

A Luvex vai até a sua empresa e realiza um mapeamento dos riscos químicos, levantando todas as áreas
que tem a necessidade da implantação do programa
de proteção da pele. Concluído o trabalho, a empresa
recebe o Mapeamento em documento personalizado
e de alta qualidade para dar suporte à Segurança do
Trabalho.

Concomitantemente a implantação do Programa de Proteção da Pele Luvex, realizamos treinamentos dentro das empresas para alertar, conscientizar e
educar os funcionários sobre a importância e a correta
utilização dos produtos. Ao final das palestras de
conscientização, cada funcionário receberá um Certificado de Treinamento, com cópia para a Segurança
do Trabalho arquivar junto à ficha de cada empregado.

LABORATÓRIO DE PESQUISA E QUALIDADE COMPLETO

SUPORTE TÉCNICO IN COMPANY
Durante todo o processo de utilização do Programa de Proteção da Pele Luvex, sempre que houver
qualquer alteração de resultados na equipe de funcionários, enviaremos suporte técnico direto na sua
empresa, oferecendo-lhe atendimento para sanar
todas as dúvidas referentes aos cremes protetores,
sua utilização e resultados na pele dos trabalhadores.

A Luvex é uma das poucas empresas no Brasil que
conta e disponibiliza um completo laboratório de pesquisa e controle de qualidade. Com isso, oferecemos
aos nossos parceiros do Programa de Proteção da Pele
Luvex a possibilidade de obterem diversos laudos de
eficácia dos cremes de proteção, declarações técnicas e
realização de testes barreira frente aos agentes específicos presentes em sua empresa.

SUPORTE JURÍDICO EM RECLAMATÓRIAS

ATENDIMENTO E SUPORTE ON LINE

Utilizar EPIs no Brasil é um processo legal,
que implica em observações das Normas e Portarias do Ministério do Trabalho, que regula o
setor. Todo o fabricante de EPI é co-responsável
pelos seus produtos, em todas as empresas em
que se encontram. Por isso, contamos com um
serviço de Suporte Jurídico que lhe auxilia em
todos os processos trabalhistas que envolvam
Cremes de Proteção. Este Suporte fornece
sugestão de defesa trabalhista, acompanhada de
jurisprudências e de documentos comprobatórios pertinentes.

Em todas as fases, antes, durante e após a
implantação do Programa de Proteção da Pele
Luvex, disponibilizamos Suporte On-Line com
uma equipe de atendentes treinada e capacitada para oferecer apoio Técnico, Comercial
e Logístico. Este suporte estende-se além do
atendimento técnico. Oferecemos um amplo e
qualitativo material escrito de apoio:
•Folders educativos
•Apostilas de Treinamento
•CDs com fotos de dermatites ocupacionais
•Laudos e amostras de produtos para teste
•Fichas de testes
•Especificações Técnicas personalizadas
•FISPQs (Ficha de Seguraça de Produtos Químicos)

Legislação sobre Cremes de Proteção
Leis | Normas | Decretos | Portarias Data

Linha Relacionada

Conteúdo

NR 1 - Norma regulamentadora Ministério
do Trabalho

06/07/1978

Linha Geral

Disposição geral sobre normas regulamentadoras, competências e
fiscalização

NR 6 - Equipamentos de proteção individual Ministério do Trabalho

06/07/1978

Cremes de Proteção

Define, classifica e dispõe sobre EPIs

NR 15 - Atividades e operações insalubres Ministério do Trabalho

06/07/1978

Linha Geral

Dispõe, define e classifica as atividades e operações insalubres

Portaria 26 - Ministério do Trabalho

26/12/1994

Cremes de Proteção

Classifica os cremes protetores como EPIs, com sua inclusão na NR 6 e
demais providências

NR 15 - Anexo 14 Agentes Biológicos

12/11/1979

Creme Luvex Micro-Bio

Dispõe sobre os agentes biológicos

Legislação sobre Protetores Solares
Leis | Normas | Decretos | Portarias Data

Linha Relacionada

Conteúdo

NR 15 - Anexo 7 – Radiações não ionizantes Ministério do Trabalho

06/07/1978

Protetores Solares

Define e dispõe sobre radiações ultravioletas

NR 21 - Trabalhos a céu aberto

06/07/1978

Protetores Solares

Define medidas contra insolação excessiva

Decreto 3.468 - Ministério de Previdência Social

06/05/1999

Protetores Solares

Define e classifica doenças de pele causadas pela exposição à radiação ultravioleta

Resolução RDC 30/12

01/06/2012

Protetores Solares

Aprova o regulamento técnico sobre protetores solares
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Grupo ITW
O grupo ITW, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo, listado na Fortune 200, adquiriu a Luvex junto
com uma série de outras empresas brasileiras de ponta.
O resultado foi a criação da plataforma “ITW Hygiene Professional & EPI’s”, posicionando as empresas adquiridas nos
segmentos de higiene, limpeza, proteção e EPIs sob um mesmo guarda-chuva.
Sinergia, agilidade, flexibilidade e troca de informações e tecnologias fazem com que a plataforma seja um dos principais players do Brasil em suas áreas de atuação.
A Luvex passou a contar com mais qualidade e intensificou seus diferenciais únicos no mercado.
Acessando o que há de mais avançado dentro da estrutura da ITW, a empresa entrega a eficiência que você já conhece
e a solidez que só os líderes possuem.
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A Luvex é uma empresa do grupo norte-americano
Illinois Tool Works Company - ITW, com sede em Chicago.
Fundado em 1912, o Grupo é líder de mercado em diversos
segmentos industriais e é formado por mais de 900 empresas, em 57 países.

Matriz
Rua Dona Margarida, 885 - Navegantes
Porto Alegre/RS - CEP 90240-611
luvex@luvex.com.br - (51) 3357.0000
Centro de Distribuição em São Paulo
Taubaté/SP
Vendas Norte / Nordeste
Telefone (51) 9643.9068
e-mail: jardim@luvex.com.br
Vendas Região Sul/MG e Centro Oeste
Telefone (51) 8933.8544
e-mail: clair@luvex.com.br
Vendas SP/RJ e ES
Telefone (51) 9682.0480 / (11) 99132.8831
(21) 7818.5477 (Nextel ID 23*37117)
e-mail: rosane@luvex.com.br
Departamento Técnico
Farmacêutica Lilian Wesendonck
CRF 10-3354
Telefone (51) 3357.0007
lilian@luvex.com.br

www.luvex.com.br
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