
 

 

 

COMUNICADO IBTeC 

    (20/06/2017) 
 

Atualizações das normas de luvas de proteção contra riscos mecânicos (EN 388:2016) e 

luvas de proteção contra riscos químicos (EN ISO 374-1:2016) 

 
O Laboratório de EPI – Luvas e Vestimentas da Unidade de Materiais do IBTeC vem 

por meio deste, trazer alterações relevantes nas atualizações das normas EN 388 e EN 374. 
 
Norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos: 

 

Ocorreu à inclusão do ensaio EN 13594:2015 de proteção contra impacto em luvas 
para proteção mecânica, antes tal proteção era exclusiva para luvas de motoqueiro. Este teste 
é opcional e quando realizado e aprovado, será representado pela marcação “P” ao final dos 
níveis do pictograma de risco mecânico como um sexto indicador de proteção (ver figura 1). 

Para desempenho de corte a norma traz além do ensaio Coupe Test (já realizado na 
versão 2003 – item 6.2, representado pelo segundo nível abaixo do pictograma), o teste pela 
norma ISO 13997:1999 no equipamento TDM 100 que deverá ser efetuado em materiais que 
possuem maior resistência ao corte e/ou em que o Coupe Test não possui eficácia significativa 
nos resultados. 

Em termos de amostragem, marcações e materiais a serem enviados ao laboratório, o 
que isso implicará? 

Será necessário atualizar o pictograma gravado na luva, bem como na 
documentação – bula/manual de instruções, com o ano 2016 e com a inclusão de mais um “X” 
representado pelo ensaio de corte adicionado. Para luvas de proteção aprovada contra 
impacto, a marcação “P” deve ser adicionada, porém, quando não houver esta proteção, não 

haverá esta letra marcada. 
Abaixo imagem representando o novo pictograma e explicação do mesmo, bem como 

as diferenças com o anterior.  

 
Figura 1 – Pictogramas para EN 388 
Fonte: PIPGlobal (modificado por IBTeC, 2017) 



 

 

 

Amostragem necessária para Risco Mecânico – EN 388:2016: 
 

Serão necessários: 7 pares de luva; já com o ensaio de impacto, deverão ser enviados 
9 pares. Veja formulário de envio de amostras para mais detalhes disponível via solicitação 
(comercial@ibtec.org.br). 
 
Norma EN ISO 374-1:2016 – Riscos Químicos: 

 
Na norma EN ISO 374-1 houve mudanças significativas, como a alteração da norma de 

permeação, antiga EN 374-3, substituída pela EN 16523-1:2015 e inclusão de outros 6 

produtos químicos, sendo a seguinte tabela de produtos e letras que os representam, trazida 
pela norma: 

 

LETRA PRODUTO QUÍMICO NÚMERO CAS 

A Metanol 67-56-1 

B Acetona 67-64-1 

C Acetonitrila 75-05-8 

D Diclorometano 75-09-2 

E Dissulfeto de carbono 75-15-0 

F Tolueno 108-88-3 

G Dietilamina 109-89-7 
H Tetrahidrofurano 109-99-9 
I Acetato etílico 141-78-6 
J n-Heptano 142-85-5 
K Hidróxido de sódio 40% 1310-73-2 
L Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 
M Ácido Nítrico 65% 7697-37-2 
N Ácido Acético 99% 1336-21-6 
O Amônia 25% 124-43-6 

P Peróxido de Hidrogênio 30% 7722-84-1 

S Ácido Fluorídrico 40% 7664-39-3 
T Formaldeído 37% 50-00-0 

 
Através da proteção atingida contra os produtos químicos da tabela citada, a luva se 

enquadrará em: 
- Tipo A – aprovada em nível 2 (30 minutos) em no mínimo seis produtos químicos; 
- Tipo B – aprovada em nível 2 (30 minutos) em no mínimo  três produtos químicos; 
- Tipo C – aprovada em nível 1 (10 minutos) em no mínimo um dos produtos químicos. 
 Outros produtos além dos apresentados na lista em questão, podem ser testados e 
trazidos nas informações fornecidas pelo fabricante. 
 Esta classificação por tipos das luvas exclui a alta e baixa resistência química. 
 A versão 2016 da norma, não exige os ensaios mecânicos da EN 388 para as 

luvas químicas, se tornando então a proteção mecânica uma característica opcional 

neste tipo de luva. 



 

 

 

 Para todos os produtos químicos que a luva for aprovada, o ensaio da norma EN 374-
4, que apresenta a degradação do material em percentual, deverá sem realizado e informado 
na bula. 

É necessário atualizar o pictograma gravado na luva, bem como na documentação – 
bula/manual de instruções, com o ano de 2016. Abaixo imagem representando novo 
pictograma e explicação do mesmo. 

 

 
Pictogramas conforme o tipo da luva: EN ISO 374-1:2016 

 

 A norma também exige que seja apresentando ao usuário final os níveis de aprovação 
para todos os produtos químicos, bem como o percentual de degradação. Logo uma tabela, 
como a sugerida abaixo, deve constar na bula/manual de instruções: 
 

 
  

Além disso, as seguintes frases de segurança são obrigatórias na bula/manual de 
instruções:  

 
“Essa informação não reflete na duração atual de proteção no local de trabalho e diferenciação entre misturas e 
químicos puros.” 
 

“A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva (exceto 
em casos onde a luva é igual ou maior a 400 mm – na qual o mangote também é testado) e se refere apenas ao 
produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura.” 
 

“É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho 
podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação.” 
 

“Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em 
propriedades físicas. Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, 
etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator 
mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.” 
 

“Antes do uso, inspecionar as luvas para qualquer defeito ou imperfeição” 



 

 

 

 
Amostragem necessária para Risco Químico – EN ISO 374-1:2016: 

 

 Serão necessários 4 pares de luva mais 5 pares por reagente químico solicitado.  
Exemplo: para uma luva tipo A com seis reagentes químicos aprovados deverão ser enviados 
34 pares de luvas (4 pares + 5x6 pares = 34 pares). Veja formulário de envio de amostras 
para mais detalhes disponível via solicitação (comercial@ibtec.org.br). 
 
Conclusões: 

 
A partir do presente momento, todas as propostas de orçamentos, serão enviadas com 

os ensaios atualizados nas novas versões. 
As amostras de luva em que os relatórios não forem enviados aos clientes até 

30/6, precisarão obrigatoriamente ser enquadradas nestes novos requisitos. 

Em breve estará sendo atualizada também a norma EN 420 de requisitos gerais de 
luvas na Europa, porém, espera-se que esta deva ser apenas aplicada em território brasileiro 
no começo de 2018. 

O IBTeC – Técnicos e Equipe Comercial, ficam à disposição para o esclarecimento de 
possíveis dúvidas, bem como auxílio para entendimento das novas características das normas. 

 

Ligue: (51) 3553-1000 
 

comercial@ibtec.org.br 
 

manuela@ibtec.org.br 
 

marcosbraga@ibtec.org.br 

 

 

 

 


