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GLOW GLOVES 20423 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
1 x pair of Glow Gloves (supplied bagged) 
 
BEFORE USE 
1. Expose to natural or artificial bright light to ‘charge’ the glow.   
2. The gloves can be charged again and again – each ‘charge’ lasts approximately 2 hours.  
3. Use in darkened environments for maximum visual impact.  Since UV or black lights give 

off continual UV light, this will continually energise the gloves (see SPECIFICATION 
below) and so the gloves will glow constantly and brightly under such lights.  See 
www.rompa.com for a large range of UV lighting options. 

 
SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
1. The gloves are machine washable at temperatures of up to 40°C.  Do not exceed this 

temperature.  Wash with white things i.e. similar colours as washing with strongly dyed 
laundry can produce some undesirable results. 

2. Allow to air-dry naturally. 
3. Do not bleach.  Do not tumble-dry.  Do not dry clean.  Do not iron. 

 
 
SPECIFICATION 
Size: one size fits all – approximately 8 years and over.  The gloves are stretchy. 
White in daylight – green in darkened environments 
These gloves contain phosphors – a substance that radiates light when energised by UV light.  
The phosphors are sealed into the fibres of the glove and so won’t wear out or rub off. 
 

 

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com 
We hope you find our instructions invaluable.  If you have any suggestions for improving them 
further your comments will be greatly received – please contact us at producthelp@rompa.com 
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LUVAS BRILHANTES 20423 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEÚDO 
1 x Par de luvas brilhantes (fornecidas embaladas) 
 
ANTES DE UTILIZAR 

1. Exponha à luz natural ou artificial para ‘carregar’ as luvas. 
2. As luvas podem ser ‘carregadas’ vezes sem conta – cada ‘carga’ dura 

aproximadamente 2 horas. 
3. Utilize em ambientes escuros para maximizar o impacto visual. Uma vez que as 

lâmpadas UV produzem luz UV contínua, se utilizar as luvas em conjunto com essas 
lâmpadas, vai estar continuamente a dar energia às suas luvas (ver especificações 
abaixo). Visite www.rompa.com para uma vasta gama de produtos UV. 

 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
 
CUIDADOS E MANUTENÇÃO 

1. As luvas podem ser lavadas na máquina a temperaturas até 40º. Não exceda esta 
temperatura. Lave com roupas brancas ou com cores semelhante. Se lavar com roupas 
que tingem pode provocar efeitos indesejados. 

2. Deixe secar ao natural. 
3. Não utilize lixívia. Não coloque na máquina de secar. Não passe a ferro. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES 
Tamanho: Um tamanho dá para todos – aproximadamente a partir dos 8 anos. As luvas 
esticam. 
Brancas durante o dia – verde em ambientes escuros.  Estas luvas contêm fósforo – uma 
substância que irradia luz quando exposta à luz UV.  O fósforo está selado nas fibras das luvas 
e não se gasta. 

 
 
Pode descarregar mais cópias destas instruções em www.rompa.com 
 
Esperamos que ache estas instruções valiosas. Se tiver alguma sugestão para as melhorar 
agradecemos o seu comentário – contacte-nos em producthelp@rompa.com  
 


