
CATÁLOGO  
DE PRODUTOS



Apresentamos aqui o Catálogo de produtos Valcan, 
com uma grande variedade de produtos, projetados 
a atender diversas aplicações e situações, com o 
máximo de segurança, durabilidade e qualidade.
 
Pensamos a qualidade como um ciclo que envolve 
fornecedores, parceiros, a Valcan e nossos 
colaboradores. Juntos, trabalhando em sincronia 
para oferecer, para você cliente, a melhor solução na 
proteção para os seus colaboradores. 
 
A honestidade, a competência, a ética, a credibilidade 
e a transparência são os valores que movem as 
engrenagens do trabalho da nossa empresa e ainda 
nos dão a convicção de que estamos contribuindo 
para com o ambiente de trabalho dos nossos clientes, 
transformando-os mais agradáveis, produtivos e, 
principalmente, seguros.



RASPA E 
VAQUETA
Indicações de uso
• Manuseio de  

instrumentos  
mecânicos;

• Indústria moveleira;

• Montagem de  
estruturas metálicas;

• Construção civil;

• Trabalhos  
de manutenção;

• Carga e descarga  
de materiais;

• Mineração;

• Exploração florestal;

• Montagem e  
desmontagem  
de andaimes;

• Chaparias;

• E outros trabalhos con-
forme a tolerância do 
equipamento.

Luva de segurança 
confeccionado em vaqueta  
na palma e dorso em raspa.

LUVA DE VAQUETA  
MISTA PETROLEIRA

Código Tamanho Cor Validade

VM300.P P

Natural Cinco 
AnosVM300 M

VM300.G G

Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta,

com reforço palmar interno, 
tipo canadense, com elástico 
embutido no dorso, costurada 
com linha de nylon.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA DE VAQUETA  
TOTAL CANADENSE

Código Tamanho Cor Validade

VT202.P P

Natural Cinco 
AnosVT202 M

VT202.G G

Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta, 
com reforço palmar interno, 
tipo petroleira, com elástico 
embutido no dorso, costurada 
com linha de nylon.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA DE VAQUETA  
TOTAL PETROLEIRA

Código Tamanho Cor Validade
VT200.P P

Natural Cinco AnosVT200 M
VT200.G G

Luva de segurança 
confeccionada em raspa, 
com reforço palmar interno, 
tipo petroleira, com elástico 
embutido no dorso, costurada 
com linha de nylon.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário contra 
agentes mecânicos.

LUVA DE RASPA  
TOTAL PETROLEIRA

Código Tamanho Cor Validade
RP401.P P

Natural Cinco AnosRP401 M
RP401.G G

Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta, 
tipo petroleira, com punho  
de malha, costurada 
com linha de nylon

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA DE VAQUETA 
TOTAL COM PUNHO 
EM MALHA

Código Tamanho Cor Validade

VT219 M Natural Cinco Anos



RASPA E 
VAQUETA
Indicações de uso
• Manuseio de instrumentos  

mecânicos;

• Indústria moveleira;

• Montagem de estruturas 
metálicas;

• Construção civil;

• Trabalhos de manutenção;

• Carga e descarga de  
materiais;

• Mineração;

• Exploração florestal;

• Montagem e desmontagem  
de andaimes;

• Chaparias;

• E outros trabalhos  
conforme a tolerância  
do equipamento.

Luva de segurança 
confeccionado em vaqueta, 
na face palmar, dedos  
e face dorsal. Possui face dorsal  
com tira para ajuste; punho  
em raspa curtida ao, protetor  
de artéria e costurada com 
linha de nylon.

Aprovado para a proteção 
das mãos do usuário conta 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.

LUVA DE VAQUETA
DE COBERTURA

Código Tamanho Cor Validade
LC100 P

Natural Cinco AnosLC101 M
LC103 G

Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta 
natural curtida ao cromo, 
com reforço palmar interno, 
com elástico embutido no 
dorso, acabamento em viés, 
costurada com linha de nylon, 
comprimento do punho 15 cm 
e 20cm em raspa.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA DE VAQUETA TOTAL 
PUNHO EM RASPA

Código Punho Tamanho Cor Validade

VT – 201 20 cm
M

Natural Cinco 
Anos

VT – 203 15 cm
VT – 201.G 20 cm

G
VT – 203.G 15 cm

Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta na 
palma, dorso e punho em raspa 
com reforço palmar interno, 
com elástico embutido no 
dorso, costurada com linha de 
nylon, punho 15 e 20 cm.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.

LUVA DE VAQUETA 
MISTA COM PUNHO 
EM RASPA

Código Punho Tamanho Cor Validade

VM302 20 cm
M

Natural Cinco 
Anos

VM303 15 cm
VM302.G 20 cm

G
VM303.G 15 cm

Luva de segurança 
confeccionada em raspa,  
com reforço palmar interno, 
com elástico embutido no 
dorso, costurada com linha 
de nylon, punho 15 e 20 cm.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes 
e perfurantes. 

LUVA DE RASPA TOTAL 
COM PUNHO EM RASPA

Código Punho Tamanho Cor Validade

RP403 15 cm
M

Natural Cinco 
Anos

RP404 20 cm
RP403.G 15 cm

G
RP404.G 20 cm



RASPA E 
VAQUETA
Indicações de uso
• Manuseio de instrumentos  

mecânicos;

• Indústria moveleira;

• Montagem de estruturas 
metálicas;

• Construção civil;

• Trabalhos de manutenção;

• Carga e descarga de  
materiais;

• Mineração;

• Exploração florestal;

• Montagem e desmontagem  
de andaimes;

• Chaparias;

• E outros trabalhos  
conforme a tolerância  
do equipamento.

Luva de segurança 
confeccionada em raspa 
ignofugada, com forro em 
tecido de algodão e feltro, 
acabamento na borda com 
linha de aramida, costurada 
com linha de aramida.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes térmicos 
provenientes de operações 
de soldagens e processos 
similares. 

LUVA DE RASPA 
IGNOFUGADA

Código Tamanho Cor Validade

RP411 Único Natural Cinco Anos

Luva de segurança 
confeccionada em raspa, 
com forro em tecido, 
acabamento na borda com 
linha de algodão, costurada 
com linha de algodão.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes térmicos 
provenientes de operações 
de soldagens e  
processos similares.

LUVA DE RASPA  
FORRADA AZUL

Código Tamanho Cor Validade

RP451 Único Azul Cinco 
Anos





VESTIMENTA
DE SEGURANÇA

Avental de segurança confeccio-
nada em raspa natural curtida 
ao cromo, com mangas, gola e 
ombros no mesmo material, com 
elásticos nas costas para ajuste, 
costurado com linha de algodão 
e nylon, largura de 70 cm e 
comprimento total de 120 cm. 

Aprovado para proteção corpo do 
usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes e térmicos provenientes 
de operações de soldagem e 
processos similares.

AVENTAL DE RASPA
TIPO BARBEIRO

Código Tamanho Cor Validade

AV504
P

Natural Cinco AnosM
G

Blusão de segurança 
confeccionada em raspa, 
fechamento em velcro, 
costurado com linha de 
algodão e nylon.

Aprovado para proteção  
do tronco e membros 
superiores do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes,  
cortantes e perfurantes.

BLUSÃO DE RASPA
SOLDADOR E JATISTA

Código Tamanho Cor Validade
BL600.P P

Natural Cinco Anos
BL600.M M
BL600.G G

BL600.GG GG
BL600.XG XG

Calça de segurança 
confeccionada em raspa grupon 
natural ou vaqueta curtida ao 
cromo, com tira em algodão 
para ajuste na cintura, costurada 
com linha de algodão ou nylon. 
Aprovado para proteção das 
pernas do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes e térmicos 
provenientes de operações de 
soldagem e processos similares.

CALÇA
DE SEGURANÇA

Código Tamanho Material Validade

CL900

P

Raspa

Cinco 
Anos

M
G

GG

CL901

P

Vaqueta
M
G

GG

Avental de segurança 
confeccionada em raspa, 
fivelas metálicas e tiras em 
raspa, costurado com linha de 
algodão, largura de 60 cm e 
comprimento total de 100 e 
120 cm.

Aprovado para proteção corpo 
do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes e 
térmicos provenientes de 
operações de soldagem e 
processos similares.

AVENTAL DE RASPA

Código Tamanho Cor Validade

AV500 1,00 x 0,60
com emenda

Natural Cinco 
Anos

AV501 1,20 x 0,60
com emenda

AV502 1,00 x 0,60
sem emenda

AV503 1,20 x 0,60
sem emenda

Avental de segurança 
confeccionada em lona, 
proteção frontal em raspa tira 
em tecido no pescoço e laterais 
para fixação, tira em lona na 
cintura para fixação.

Aprovado para proteção corpo 
do usuário contra agentes 
térmicos (pequenas chamas, 
calor de contato, convectivo, 
radiante, e metais fundido) 
e contra agentes abrasivos, 
escoriantes e térmicos 
provenientes de operações de 
soldagem e processos similares.

AVENTAL DE TRAÇA-
MENTO DE LONA

Código Tamanho Cor Validade
AV526 M

Verde Cinco Anos
AV527 G



VESTIMENTA
DE SEGURANÇA

Manga de segurança 
confeccionada em raspa,  
com tira de regulagem em 
raspa, fivela metálica, costura 
com linha de algodão, largura 
de 24 cm e comprimento total 
de 62 cm.

Aprovado para proteção do 
braço e antebraço contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.

MANGA DE RASPA

Código Tamanho Cor Validade

MN800 62 cm Natural Cinco Anos

Perneira de segurança 
confeccionada em raspa 
grupon, com reforço de tira 
em polipropileno interno, 
com fechamento em  
velcro, costurada com linha 
de algodão comprimento  
de 43cm.

Aprovado para proteção 
dos membros inferiores 
contra riscos de origem 
mecânica, respingos de 
soldas elétricas, projeções 
metálicas, objetos abrasivos, 
cortantes e escoriantes.

PERNEIRA DE RASPA

Código Tamanho Cor Validade

PN700 Único Natural Cinco Anos

Perneira de segurança, 
confeccionada em couro  
sintético (Bidim), fechamento 
por costuras, três almas  
de aço presas por costuras.

Aprovado para proteção 
dos membros inferiores 
do usuário contra lesões 
provocadas por materiais ou 
objetos cortantes,  
partículas volantes, 
escoriântes, perfurantes, 
picadas de animais 
peçonhentos e névoas 
na aplicação de produtos 
químicos.

PERNEIRA DE BIDIM

Código Tamanho Cor Validade

PN701 Único Natural indetermi-
nada



ALGODÃO
Indicações de uso
• Indústrias  

Moveleiras;
• Construção civil;
• Coleta de lixo;
• Manuseio de caixas 

e Materiais;
• E outros trabalhos 

conforme  
a tolerância do 
equipamento.

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem 
costuras em quatro fios  
de algodão, punho  
em overloque.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM ALGODÃO

Código Tamanho Cor Validade
LT001.P P

Branca Cinco AnosLT001 M
LT001.G G

Luva de segurança 
tricotada em uma só peça 
sem costuras com dois 
fios de algodão e dois de 
poliéster, punho em elástico 
acabamento em overloque.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e 
perfurantes.

LUVA TRICOTADA
MESCLADA

Código Tamanho Cor Validade
LT002.P 7-P

Cinza Cinco AnosLT002 8-M
LT002.G 9-G

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem costu-
ra, em quatro fios de algo-
dão com pigmento na palma 
e face palmar dos dedos, 
punho em overloque, acaba-
mento do punho em elástico.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escorian-
tes, cortantes e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM ALGODÃO  
PIGMENTADA

Código Tamanho Cor Validade

LT013.P 7-P Branca 
com 

pigmentos 
pretos

Cinco 
AnosLT013 8-M

LT013.G 9-G

Luva de segurança 
confeccionada em malha de 
algodão, revestimento anti 
derrapante em borracha de 
látex natural na palma face 
palmar e ponta dos dedos.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA EM ALGODÃO
COM BANHO EM
LÁTEX NATURAL

Código Tamanho Cor Validade
LT005.P 7-P

Amarelo Cinco AnosLT005 8-M
LT005.G 9-G

Luva de segurança 
confeccionada em algodão 
com banho nitrílico no dorso 
e revestimento interno em 
suporte têxtil.

Aprovado para proteção das 
mãos do usuáriocontra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes 
e perfurantes.

LUVA EM ALGODÃO
COM BANHO EM
LÁTEX NITRILICO

Código Tamanho Cor Validade
LT006.P 7-P

Amarelo 
com banho Cinco AnosLT006 8-M

LT006.G 9-G



BLENDA
Indicações de uso
• Indústria de vidros;
• Montagem de es-

truturas metálicas; 
• Trabalhos de  

manutenção;
• Estamparia;
• Chaparias; 
• Manipulação de 

cavacos e rebarbas 
metálicas;

• E outros trabalhos 
conforme  
a tolerância do 
equipamento.

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem 
costura em quatro fios de 
Blenda punho em elástico 
acabamento em overloque.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM BLENDA

Código Tamanho Cor Validade
LT004.P P

Amarela Cinco AnosLT004 M
LT004..G G

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem costura, 
em quatro fios de Blenda, com 
punho em elástico acabamento 
em overloque, revestido na face 
palmar com pigmentos de PVC.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.

LUVA TRICOTADA 
EM BLENDA  
PIGMENTADA

Código Tamanho Cor Validade
LT015.P 7-P Amarela 

com
pigmentos

pretos

Cinco 
Anos

LT015 8-M

LT015.G 9-G

Luva de segurança tricotada 
em uma só peçaem quatro fios 
de Blenda, com banho em látex 
nitrílico na palma, dedos e parte 
do dorso, punho em overloque 
com acabamento em elástico.
 
Aprovado para proteção  
das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM BLENDA COM 
BANHO EM LÁTEX  
NITRÍLICO

Código Tamanho Cor Validade
LT010.P P

Amarelo 
com banho Cinco AnosLT010 M

LT010.G G

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem costura, 
em quatro fios de Blenda 
elástico no punho acabamento 
em overloque, banhada  
com látex natural nos dedos  
na palma,face palmar.

Aprovado para proteção  
das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM BLENDA  
COM BANHO EM 
LÁTEX NATURAL

Código Tamanho Cor Validade
LT009.P 7-P Amarelo 

com 
banho

Cinco AnosLT009 8-M

LT009.G 9-G



ARAMIDA
Indicações de uso
• Indústria de vidros;
• Montagem 

de estruturas 
metálicas; 

• Trabalhos de 
manutenção;

• Chaparias; 
• Manipulação de 

cavacos e rebarbas 
metálicas;

• E outros trabalhos 
conforme  
a tolerância do 
equipamento.

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem 
costura, em quatro fios  
de Aramida, punho com 
elástico acabamento  
em overloque.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM ARAMIDA

Código Tamanho Cor Validade
LT003.P P

Amarela Cinco AnosLT003 M
LT003.G G

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem 
costura, em quatro fios 
de kevlar, punho 10 cm 
em algodão com elástico 
acabamento em overloque.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes  
e perfurantes.

LUVA TRICOTADA EM 
FIOS DE ARAMIDA 
COM PUNHO  
EM ALGODÃO

Código Tamanho Cor Validade

LT011 9 Amarela Cinco Anos

Luva de segurança tricotada  
em uma só peça sem costuras,  
em quatro fios de kevlar com 
banho em latex nitrilico na 
palma, dedos e parte do dorso, 
punho com elástico acabamento 
em overloque.

Aprovado para proteção das 
mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes 
e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM ARAMIDA  
COM BANHO EM 
LÁTEX NITRÍLICO

Código Tamanho Cor Validade
LT008.P 7-P

Amarelo 
com banho Cinco AnosLT008 8-M

LT008.G 9-G

Luva de segurança tricotada em 
uma só peça sem costuras em 
quatro fios de Kevlar, elástico 
no punho, acabamento em 
overloque com banho de látex 
natural na palma, dedos e parte 
do dorso.

Aprovado para proteção das 
mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes 
e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM ARAMIDA  
COM BANHO EM 
LÁTEX NATURAL

Código Tamanho Cor Validade
LT007.P 7-P

Amarelo 
com banho Cinco AnosLT007 8-M

LT007.G 9-G

Luva de segurança tricotada 
em uma só peça sem costura 
em quatro fios de Aramida 
punho em elástico acabamento  
em overloque.

Aprovado para proteção 
das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.

LUVA TRICOTADA
EM ARAMIDA 
PIGMENTADA

Código Tamanho Cor Validade
LT014.P 7-P

Amarela 
com banho

Cinco 
Anos

LT014 8-M

LT014.G 9-G



VESTIMENTA
DE SEGURANÇA

Manga de segurança tricotada 
em uma só peça sem costuras, 
em quatro fios de algodão, 
elástico no punho acabamento 
em overloque, velcro para 
ajuste no braço.

Aprovado para proteção dos 
braços do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurante.

MANGA TRICOTADA
EM ALGODÃO

Manga de segurança 
tricotada em uma só peça 
sem costuras em quatro fios 
de aramida, acabamento em 
velcro para ajuste no braço.
Aprovado para proteção 
dos braços e antebraços do 
usuário contra agentes
abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes e 
agentes térmicos.

MANGA TRICOTADA
EM ARAMIDA

Manga de segurança tricotada 
em uma só peça sem costuras 
em quatro fios de Blenda, 
punho em elástico acabamento 
em overloque velcro para 
ajuste no braço.

Aprovado para proteção dos 
braços e antebraços do usuário 
contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes, 
perfurantes e agentes térmicos.

MANGA TRICOTADA
EM BLENDA

Código Tamanho Cor Validade

MN001 50 cm Branco Cinco Anos

Código Tamanho Cor Validade

MN002 50 cm Amarelo Cinco Anos

Código Tamanho Cor Validade

MN003 50 cm Amarelo Cinco Anos




