PROTEÇÃO
PARA CABEÇA
Os capacetes de segurança para uso na indústria são certificados
de acordo com a Portaria 118 do INMETRO de 05 de Maio de 2009.
Ela possui validade de 3 anos, sendo que anualmente é realizado o
processo de manutenção. A certificação INMETRO é baseado em
2 pilares:

Certificado
INMETRO

Auditoria de Fábrica
Ensaios de produto de acordo com a Norma NBR
Ou seja, anualmente os Capacetes de segurança para uso na Indústria tem o seu processo de produção
auditado por órgão acreditado junto ao INMETRO e são testados de acordo com a NBR 8221:2003

TIPO I
Capacete Aba Total
TIPO II
Capacete Aba Frontal

VIDA ÚTIL DO CAPACETE

TIPO III
Capacete Sem Aba

Recomendação de vida útil
Suspensão e jugular: 1 ano
Casco: 5 anos

A vida útil de um capacete é afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar. Examine o casco quanto á
rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualquer uma das irregularidades
acima, substitua o casco imediatamente. Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da
suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Quando houver necessidade de acoplar algum acessório ao capacete,
utilize somente peças originais do fabricante e siga corretamente as instruções. O acessório deve possuir
aprovação para ser utilizado em conjunto com o capacete, conforme legislação vigente, e conforme foram
testados e homologados. Mantenha seu capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente,
utilizando sabão neutro e água morna. Guarde sempre seu capacete em local fresco e seco, protegido da luz
solar, umidade e de contaminantes.

Classe A: Capacete para uso geral, exceto trabalhos com energia elétrica.
Classe B: Capacete para uso geral, indicado para trabalhos com energia elétrica.

PROTEÇÃO PARA CABEÇA: CAPACETES

Cód. 000

Capacete de Segurança
H-700

Disponível nas versões: com ventilação, sem
ventilação, com refletivo, sem refletivo, suspensão com catraca, suspensão com ajuste simples.
Fabricante: 3M

Capacete de Segurança
H-700 Ventilado

O capacete ventilado não é isolante, e por isso
não deve ser usado para proteção da cabeça
contra choques elétricos.
Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 29637 (Classe A)
CA: 29638 (Classe B)

CA: 29637 (Classe A)

Cód. 000

Capacete Segurança
acoplado com tela

Capacete de segurança para proteção do
trabalhador exposto a risco de impacto no
crânio e partículas voláteis.
Fabricante: Sayro
Tela: 6” | 8”
CA: 12354

Cód. 000

Capacete Aba Frontal
V Gard 500 Ventilado

Design inovador, oferece resistência e leveza.
Aberturas laterais para o perfeito encaixe dos
kits abafadores de ruídos e protetores faciais
MSA. Atende a NBR8221.
Fabricante: MSA
CA: 31036 (Classe A)

Cód. 000

Capacete Aba Frontal
V Gard

Aba na região frontal para proteção dos olhos
e face. Alta resistência contra impactos. Excelente resistência dielétrica. Aberturas laterais
para acoplamento de acessórios. Atende a
NBR8221.
Fabricante: MSA
CA: 498 (Classe B)
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Cód. 000

Cód. 000

Capacete Acoplado c/
Protetor Auditivo 16dB

O casco com carneira, desenvolvidos para proteger de impactos sobre o crânio. Suspensão e
carneira plástica com regulagem de tamanho
ajustável conta também com tira absorvedora
de suor.
Fabricante: Sayro
CA: 12354

Cód. 000

Capacete V Gard Mineiro

Aba na região frontal para proteção dos olhos
e face. Slots laterais permitem perfeito encaixe
para uso. Possui suporte frontal para encaixe de
lanterna. Atende a NBR8221.
Fabricante: MSA
CA: 8304

Cód. 000

Capacete Aba Total
V Gard

Aba que circunda todo o perímetro do
casco. Alta resistência contra impactos.
Excelente resistência dielétrica. Atende a
NBR8221.
Fabricante: MSA
CA: 365 (Classe B)

Cód. 000

Capacete Bombeiro Termoplástico

Fabricante: MSA
CA: 34392

Cód. 000

Capacete Libus Genesis

Capacete de segurança industrial. Desenhado para proteger a cabeça
contra impacto de objetos em queda livre. Possui 8 tiras de fixação em
8 pontos de ancoragem. Feito em polietileno , diferente pelo desenho
moderno e excelente acabamento.
Fabricante: Libus
CA: 36009 (Classe B)

Cód. 000

Cor/Código
0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

Capacete Milenium Class

Capacete de segurança industrial. Desenhado para proteger a cabeça
contra impacto de objetos em queda livre. Possui 6 tiras de fixação em 8
pontos de ancoragem. Feito em polietileno. Performance de absorção de
impacto 50% superior a exigência da norma
Fabricante: MSA
CA: 35735

Cor/Código
0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

Cód. 000

Capacete Milenium Class Full Brim

Desenhado para proteger a cabeça contra impacto de objetos em queda
livre. Modelo com aba total indicado para industria de mineração. Feito
em polietileno, diferente pelo desenho moderno e excelente acabamento.
Fabricante: MSA
CA: 38999 c/ pinos
39457 c/ catraca

Cód. 000

PROTEÇÃO PARA CABEÇA: CAPACETES

O Capacete de bombeiro aprovado conforme norma EN 443 para incêndio estrutural e atividades de combate à incêndio. Pode ser utilizado também em atividades de resgate e atividades em geral realizadas
pelo corpo de bombeiro no dia a dia.

Cor/Código
0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

0045

Capacete Milenium Class Fotoluminescente

Desenhado para proteger a cabeça contra impacto de objetos em queda livre. Possui 6 tiras
de fixação em 8 pontos de ancoragem. Possui a propriedade de emitir luz em ambientes de
luminosidade baixa ou ausente distinguindo a presença do usuário.
Fabricante: MSA
CA: 35735
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PROTEÇÃO PARA CABEÇA: SUSPENSÃO

Cód. 000

Suspensão com Catraca
com 4 Pontos de Fixação

Suas tiras são feitas em tecido com quatro pontos de fixação, distribuindo as forças e o peso do
capacete de forma mais eficiente em caso de impacto. Aumenta a sensação de conforto. Ajuste
mais rápido e preciso

Carneira Suspensão p/
Capacete 3M H-700

A suspensão Ajuste Fácil para o capacete 3M
H-700 torna possível fazer o ajuste do capacete
com apenas uma mão, de forma prática e fácil.
Além disso, o Ajuste Fácil se adequa para diferentes tipos de tamanhos de cabeça.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Suspensão Genesis
Plástico c/ Catraca

Suspensão sintética com ajuste com catraca.
8 tiras de suspensão em 8 pontos de fixação
ao capacete. Fita do pescoço mais profunda,
criando uma melhor aderência e evitar o uso
da jugular.
Fabricante: Libus
CA: 36099

Cód. 000

Suspensão Genesis
Têxtil c/ Catraca

Suspensão têxtil com ajuste com catraca. 8
tiras de suspensão em 8 pontos de fixação
ao capacete. Fita do pescoço mais profunda,
criando uma melhor aderência e evitar o uso
da jugular.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000

Suspensão
Milenium Têxtil

Suspensão têxtil com ajuste de pinos. 6 tiras
de suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete. Regulagem de altura da suspensão em 3
níveis e banda do pescoço em 2 posições.
Fabricante: Libus
CA: 35733
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Cód. 000

Cód. 000

Suspensão Genesis
Plástico c/ Pinos

Suspensão sintética com ajuste de pinos. 8
tiras de suspensão em 8 pontos de fixação
ao capacete. Fita do pescoço mais profunda,
criando uma melhor aderência e evitar o uso
da jugular.
Fabricante: Libus
CA: 35734 (Classe B)

Cód. 000

Suspensão Genesis
Têxtil c/ Pinos

Suspensão têxtil com ajuste de pinos. 8 tiras de
suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete.
Fita do pescoço mais profunda, criando uma melhor aderência e evitar o uso da jugular.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000

Suspensão Milenium
Têxtil c/ Catraca

Suspensão têxtil ajuste com catraca. 6 tiras de
suspensão em 8 pontos de fixação ao capacete.
Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis e
banda do pescoço em 2 posições.
Fabricante: Libus
CA: 35735

Tira Jugular Libus 3P
15 MM c/ Queixeira

3 pontos de fixação ao capacete para maior imobilização a cabeça. Recomendado para trabalho
na altura. Ancoragem ao capacete com gancho
plástico tipo fusível, desenhado para abrir-se
quando há situação de risco.

Ancoragem ao capacete com gancho plástico
tipo fusível,desenhado para abrir-se quando
há situação de risco. Não tem peças metálicas,
por isso não muda a classificação dielétrica do
capacete.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000

Tira Jugular Têxtil Simples

Tira jugular simples sem queixeira. Banda têxtil
não elástica de 15 mm. Regulagem com fivelas
plásticas. Não tem peças metálicas, por isso não
muda a classificação dielétrica do capacete.
Fabricante: Libus
Tamanho: Ùnico

Cód. 000

Tira de absorção
de suor Milenium

Reposição da tira de absorção das suspenções
da línha de capacetes MILENIUM.
Fabricante: Libus
Tamanho: Ùnico

Tira Jugular Libus 2P
15 MM c/ Queixeira

Cód. 000

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000

Visor para Capacete
Milenium HC

Desenhado para ser montado ao capacete da
linha MILENIUM e dar proteção ocular. Lente
de Policarbonato com filtro UV. Suporte para
montagem ao capacete feito em poliamida.
Fabricante: Libus
Tamanho: Ùnico

Adaptador para Acoplar
no Capacete Universal

Cód. 000

Suporte para montar conjuntamente com uma
tela facial e um protetor auditivo de acoplar da
linha L-300, ao capacete de segurança industrial.
Fornece ao usuário proteção facial, auditiva e à
cabeça simultâneamente.
Fabricante: Libus
Tamanho: Ùnico

Cód. 000

Adaptador para Acoplar
no Capacete Milenium

Suporte para montar conjuntamente com uma
tela facial e um protetor auditivo de acoplar da
linha L-300. Fornece ao usuário proteção facial,
auditiva e à cabeça simultâneamente. Inclui um
par de slots para montagem em capacete da linha LIBUS
Fabricante: Libus
Tamanho: Ùnico

Cód. 000

Cód. 000

Adaptador para Acoplar
no Capacete Genesis

Suporte para montar conjuntamente com uma tela
facial e um protetor auditivo de acoplar da linha
L-300, ao capacete de segurança LIBUS MODELO
GÉNESIS. Fornece ao usuário proteção facial, auditiva e à cabeça simultâneamente.

PROTEÇÃO PARA CABEÇA: JUGULAR E ACESSÓRIOS

Cód. 000

Fabricante: Libus
Tamanho: Ùnico

Adaptador p/ Acoplar ao Capacete Universal de Mola

Fornece ao usuário proteção facial e craniana simultaneamente. Feito em ABS, o que lhe confere uma grande resistência contra partículas.
Fabricante: MSA
Tamanho: Ùnico
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PROTEÇÃO
VISUAL
Os óculos de proteção no Brasil são testados de acordo com a norma
ANSI Z87.1 - 2015 e são submetidos à ensaios como:

Norma
de ensaio

Qualidade ótica
Transmitância (porcentagem de luz visível que passa pela lente)
Resistência à impacto de esfera em queda
Ignição
Resistência à corrosão dos componentes metálicos
Área mínima de cobertura

Por que utilizar
Óculos Ampla Visão?
Os óculos com elástico são utilizados quando
são necessárias a proteção ocular juntamente
com a proteção auditiva tipo concha. A espessura
da haste interfere na selagem do protetor auditivo e
reduz a capacidade de atenuação, enquanto que quando utilizados com óculos com elásticos essa diminuição
da atenuação é sensivelmente menor. Além de oferecer
proteção contra respingos de produtos químicos (líquidos,
nevoas e vapores).

Como escolher a lente de óculos indicada
para cada ambiente de trabalho?

Lente Incolor
Indicado para a maioria
dos ambientes internos e
externos

Lente Cinza
Indicado para ambiente
com alta luminosidade,
natural ou artificial.

Lente Amarela
Indicado para ambientes
com pouca luminosidade.

Lente Verde
Indicado para ambiente
com alta luminosidade,
natural ou artificial.

Lente Verde 5.0
Usado em ambientes com
luminosidade intensa,
radiação infravermelha ou
trabalhos a céu aberto.

Lentes In Out
Indicadas para ambientes onde
ocorre a troca de luminosidade
com frequência, evitando o
ofuscamento da visão.

PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Óculos de Segurança Solus 1000 Cinza

O design inovador do Solus™ 1000 proporciona uma vedação segura
e confortável ao trabalhador. Ideal para proteção dos olhos contra
poeiras e impactos de partículas.

Cód. 000

Óculos Solus 1000
Incolor

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39190

Cód. 000

Óculos de Segurança Virtua CCS Transparente

Os Óculos de Segurança Virtua CCS, inspirados em um design esportivo, fazem parte de uma linha econômica de óculos que oferece boa
proteção e acessibilidade. Sua grande lente envolvente mantém os
olhos totalmente protegidos e oferece uma ampla área de visualização.

Outras Cores

Cód. 000

Óculos Virtua CCS
Cinza

Cód. 000

Óculos Virtua CCS
Indoor / Outdoor

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 34611

Cód. 000

Óculos de Segurança Virtua V4 Transparente

Outras Cores

Feito em policarbonato com tratamento antirrisco, o óculos de proteção 3M™ Virtua V4 combina um design moderno, leve e confortável,
com uma proteção sem igual para você ficar seguro com muito estilo.
Cód. 000

Óculos Virtua V4
Indoor / Outdoor

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 27186

Cód. 000

Óculos de Proteção Virtua AR/AE Incolor

Disponível nas versões sem tratamento, com tratamento antirrisco
e tratamento antirrisco e antiembaçante Com um design moderno e
um ótimo custo/benefício, os óculos de proteção 3M™ Virtua AR/AE
possuem lentes e hastes fabricadas em policarbonato de alta qualidade.
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 15649

14

Outras Cores

Cód. 000

Óculos Virtua V4
Cinza

Outras Cores

Cód. 000

Óculos Virtua
AR/ER Cinza

Óculos de segurança com iluminação integrada, deixa as mãos livres para excecução de atividades. LEDs nas hastes
ajustáveis, para direcionamento do feixe de luz. Bateria de longa duração.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 20332

Óculos de Segurança
Vision 2000

Cód. 000

Os óculos de segurança Vision 2000 atendem às exigências para alto impacto e filtram
99% da radiação UV.

Cód. 000

Óculos de Segurança
Vision 3000

Os óculos de segurança Vision 3000 possuem lente única em policarbonato que possibilitam uma excelente cobertura frontal e
lateral aos olhos do usuário.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 18080

CA: 12572

Cód. 000

Óculos de Segurança
Vision 3000H

Os Óculos de Segurança 3M Vision 3000H
são indicados para a proteção dos olhos dos
usuários contra impactos de partículas volantes. Recomendado para uso ambulatorial.

Cód. 000

Óculos de Segurança
Vision 3000 VT5 Verde

Acompanha cordão de segurança; Design
tradicional. Excelente cobertura frontal e
lateral. Lente verde tonalidade 5.0 Indicada
para proteção contra radiação infravermelha

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 27186

CA: 12572

Cód. 000

Óculos de Segurança
Fahrenheit Ampla Visão

Os óculos de segurança ampla visão Fahrenheit
são indicados para proteção contra respingos de
líquido, poeiras e impacto de partículas. Possui
um sistema de ventilação indireta aliado ao tratamento antiembaçante que minimiza o embaçamento das lentes.

Cód. 000

PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Óculos Light Vision com LEDs

Cód. 000

Óculos SecureFit
3700 Transparente

Tenha ótima proteção e durabilidade durante todo o dia. Sua armação ajustável
fornece pontos de ajuste nas têmporas,
garantindo uma regulagem segura e personalizada.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 27185
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PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Kit Óculos de segurança Solus 1000

Os óculos são indicados para proteção dos olhos contra poeiras e impactos de partículas. Sua armação em espuma confere excelente vedação em torno dos olhos do usuário. Suas lentes possuem tratamento DX, que reúne os tratamentos
antirrisco, antiembaçante, anti estático e anti ataque químico.
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39190

Cód. 000

Óculos de segurança
GG500

Ampla visão. Ideal para ambientes com respingo. Nitidez e segurança prolongada com
o tratamento antiembaçante e antirrisco.
Design robusto e inovador que permite
maior mobilidade ao usuário e compatibilidade com respiradores

Óculos de Segurança
SecureFit 400

Com tratamento antiembaçante e antirrisco, os
óculos 3M SecureFit 400 possuem hastes flexíveis com exclusiva tecnologia 3M de alívio de
pressão das hastes que proporcionam conforto e
leveza em diversos tamanhos de rosto.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 37640

Cód. 000

Óculos Harrier Ampla
Visão - Incolor

Ampla visão compacto e leve. Permite perfeita selagem na face, ventilação na armação
que permite a entrada de ar, protege contra
partículas volantes.

Cód. 000

Óculos Condor Ampla
Visão

Ampla visão, permite perfeita selagem na
face. Proteção contra agentes químicos
e respingos. Tira elástica ajustável. Filtra
99.9% de radiação UV.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 18070

CA: 18046

Cód. 000

Óculos Sparrow

Formato leve que envolve a face e permite boa aderência. Lente formada por uma
única peça. Protetor nasal universal. Filtra
99.9% de radiação UV.
Fabricante: MSA
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Cód. 000

Cód. 000

Óculos Canary

Permite o uso sobre óculos de lente graduada. Ampla proteção lateral com ventilação.
Lente formada por uma única peça.

Tamanho: Único

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

CA: 18069

CA: 25573

Design moderno, extremamente leve,
apresenta proteção frontal e parcialmente
lateral, formato anatômico que permite excelente aderência à face.

Óculos destinado a proteção do usuário
contra projeção de partículas sólidas. Sistema almofadado na região da sobrancelha
para maior conforto.
Fabricante: MSA

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 18047

CA: 18065

Cód. 000

Óculos Albatross

Cód. 000

Proteção frontal e parcialmente lateral,
formato anatômico que permite excelente
conforto e aderência à face. Opção de tira
elástica ou hastes (ambos acompanham o
produto).

Proteção na região da sobrancelha. Lente
formada por uma única peça. 5 regulagens de
comprimento da haste. Protetor nasal universal. Filtra 99,9% de radiação UV.
Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 18066

CA: 18048

Óculos Argon

Cód. 000

Óculos Argon Elite

Design estilizado do tradicional modelo ARGON, porém mais leve e ergonômico, com o
mesmo desempenho. Hastes em Nylon que
proporcionam um ajuste perfeito no rosto.

Desenhado para proteger os olhos de
impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção Frontal e Lateral. Lentes
de policarbonato. Filtro UV.
Outras cores:

Outras cores:
Amarelo

Óculos Bluebird
Antirisco

Fabricante: MSA

Cód. 000

0045

Óculos Pigeon

Cód. 000

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

0045

Amarelo

0045

Verde

0045

Verde

0045

Cinza

0045

Cinza

0045

Incolor

0045

Incolor

0045

Laranja

CA: 35765

Cód. 000

Óculos Visita Cinza

Desenhado para proteger os olhos de impactos
de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção
Frontal e Lateral. Folgado desenho que permite
ser usado para sobrepor óculos de prescrição.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Óculos Sunbird

Cód. 000

CA: 35773

Cód. 000

Óculos Visita Incolor

Desenhado para proteger os olhos de impactos
de partículas volantes, pó e fagulhas. Proteção
Frontal e Lateral. Folgado desenho que permite
ser usado para sobrepor óculo de prescrição.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 35763

CA: 35763
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PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Óculos Ecoplus

Cód. 000

Versão de óculos ECO LINE onde as hastes
são substituídas por uma correia elástica
reforçada, oferecendo uma função de proteção ocular. Suporte para elástico de policarbonato.

Design olho de gato, clássico, elegante
e econômico. Seu raio de curvatura, e as
hastes com a mesma linha, proporcionam
um encaixe perfeito no rosto e uma visão
panorâmica.
Outras cores:

Fabricante: Libus

0045

Cinza

Tamanho: Único

0045

Incolor

CA: 35761

Cód. 000

Outras cores:
0045

Cinza

0045

Incolor

Óculos Fall Dual

0045
0045

Cinza
Incolor

0045

Amarelo

0045

Verde

0045

Cinza

0045

Incolor

Tamanho: Único
CA: 43650

0045

Amarelo

0045

Verde

Óculos Neon

Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes, pó e fagulhas.Proteção frontal. Design esportivo e envolvente
que permite a visão periférica.

0045
0045

Cinza
Incolor

Óculos MIG

Design olho de gato. Seu raio de curvatura,
e as hastes com a mesma linha, proporcionam um encaixe perfeito no rosto e uma
visão panorâmica. Inserções soft injetadas,
que proporcionam conforto e evitam deslizamentos.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35762

Cód. 000

Outras cores:

CA: 36161

Outras cores:
Fabricante: Libus

Cód. 000

Outras cores:

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000

Desenhado para proteger o olho contra golpes, impacto de partículas, pó e fagulhas.
Lente de policarbonato de grau óptico com
filtro UV.
Outras cores:

Óculos Eco Sport

Tamanho: Único
CA: 35759

Cód. 000

Outras cores:
0045

Amarelo

0045

Cinza

0045

Incolor

Óculos Ecoline

Design olho de gato. Seu raio de curvatura, e as hastes com a mesma linha,
proporcionam um encaixe perfeito no
rosto e uma visão panorâmica. Filtro UV.

Fabricante: Libus

Design de lente envolvente. Visão panorâmica e grande separação entre os olhos e a
lente. Armação com elastômero extra flexível para uma vedação perfeita e confortável
no rosto.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35774

Cód. 000

Outras cores:
0045

Laranja

0045

Verde

0045

Cinza

Óculos Ampla Visão
New Classic

Óculos Aviator

Concebido para proteger o olho contra choque, impacto de partículas de poeira, respingo de faíscas e química. Armação com
elastômero extra flexível para uma vedação
perfeita e confortável no rosto. Correia elástica de 15 mm com fivela para ajuste.

Fabricante: Libus
0045
0045
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Cinza
Incolor

Tamanho: Único
CA: 36032

0045

Incolor

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Óculos Vvision 100 Cinza Antirrisco
Outras Cores

Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em material plástico preto com proteção
superior nas bordas, pino central e duas fendas nas
extremidades.

Cód. 000

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42716

Cód. 000

Cód. 000

Óculos Vvision
100 Incolor

Óculos Vvision
100 Verde

Óculos Vvision 200 Cinza Antirrisco
Outras Cores

Óculos de segurança constituídos de armação e visor
confeccionados em uma única peça de policarbonato
com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas em uma
única peça do mesmo material do visor e fixadas por
meio de parafusos metálicos.

Cód. 000

Óculos Vvision
200 Incolor

Cód. 000

Óculos Vvision
200 Amarelo

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42717

Cód. 000

Óculos Vvision 500 Amarelo Antirrisco
Outras Cores

Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, com
revestimento externo espelhado na cor prata, meia proteção lateral e apoio nasal injetado do mesmo material.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Cód. 000

Óculos Vvision 300
Incolor Antirrisco

Óculos de segurança constituídos de armação e
visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com meia borda superior e nas
laterais.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42922

Cód. 000

Cód. 000

Óculos Vvision
500 Azul

Cód. 000

Óculos Vvision
500 Cinza

PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Óculos Vvision 400
Incolor Antiembaçante

Óculos de segurança ampla visão constituído de
armação confeccionada em PVC flexível transparente com sistema de ventilação indireta
composto por quatro válvulas, visor de policarbonato incolor, tirante elástico para ajuste.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42919
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PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Óculos Vvision 500 Azul Antiembaçante

Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, com
revestimento externo espelhado na cor prata, meia proteção lateral e apoio nasal injetado do mesmo material.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Cód. 000

Outras Cores

Cód. 000

Óculos Vvision
500 Amarelo

Cód. 000

Óculos Vvision
500 Cinza

Cód. 000

Óculos Vvision
500 Incolor

Óculos Vvision 600 Cinza Antiembaçante
Outras Cores

Óculos de segurança constituídos de armação e visor
confeccionados em uma única peça de policarbonato com
revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado
in/out), cinza e verde escuro com quatro pinos localizados
na posição do nariz utilizados para encaixe do apoio nasal.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Cód. 000

Óculos Vvision
600 Amarelo
Cód. 000

Óculos Vvision
600 Incolor
Cód. 000

Óculos Vvision 500 In And Out Espelhado

Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado in/out). Antirrisco e Antiembaçante.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42719

Cód. 000

Óculos Vvision 600 In And Out Espelhado

Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com revestimento externo espelhado na cor prata (espelhado in/out). Antirrisco e Antiembaçante.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 42922
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Óculos de Solda
CG 250

Armação única em PVC com quatro válvulas
para ventilação indireta. Para serem usados em
solda oxicombustível com lentes redondas diâmetro 50mm (não incluídas).
Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 5501

Cód. 000

Óculos Ampla Visão
Perfurado

Armação única em PVC incolor flexível, com orifícios laterais e superior. Elástico ajustável.
Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 6874

Cód. 000

Óculos de Segurança NorSafety

Os óculos de proteção NorSafety são indicados para proteção visual durante diversos tipos de aplicação, como processos de pintura,
lixamento, entre outros. Protege os olhos contra as radiações UVA
e UVB.
Fabricante: Norton
Tamanho: Único

Cód. 000

Óculos de Solda
CG 500

Armação única em PVC com seis válvulas para
ventilação indireta. Para serem usados por
auxiliares de solda com lentes retangulares
51mmx 108mm (não incluídas).
Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 8091

Cód. 000

Óculos Ampla Visão
com Válvulas

Armação única em PVC incolor flexível, com
válvulas para ventilação indireta. Elástico
ajustável.
Fabricante: Carbografite
Tamanho: Único
CA: 3453

Lentes disponiveis:

Lente cristal: Indicada para uso geral.
Lente âmbar: Utilizada em ambiente de baixa
visibilidade.

PROTEÇÃO VISUAL: ÓCULOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Lente verde: Utilizada em ambiente com radiação infravermelha com baixo nível ou exposição
indireta.
Lente fumê: Utilizada em ambiente de muita
luminosidade.

Cód. 000

Óculos de Segurança NorSafety Style
Lentes disponiveis:

Os óculos de proteção NorSafety Style são indicados para proteção visual durante diversos tipos de aplicação. Possui camada
protetora que evita o aparecimento de riscos precoces e protege
os olhos contra as radiações UVA e UVB.

Fabricante: Norton
Tamanho: Único

Lente cristal: Indicada para uso geral
Lente âmbar: Utilizada em ambiente de baixa
visibilidade, pois realça o contraste
Lente fumê: Utilizada em ambiente de muita
luminosidade.
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PROTEÇÃO
AUDITIVA

Norma
de ensaio

Exposição

Os protetores auditivos no Brasil são testados de acordo com a norma
ANSI S12.6:2008 - Método B. Por esse método de ensaio são medidos
os níveis de atenuação gerados pelo protetor auditivo em ouvido real
(com colocação do protetor auditivo pelo ouvinte, sem supervisão). Os
sinais de ensaio são gerados no mínimo para as seguintes frequências.:
125Hz, 250 Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 8000Hz. Os níveis
de atenuação medidos entram em um cálculo que gera o NRRsf, um
número único que representa a atenuação global do protetor auditivo.

Qualidade da Atenuação

+85dB

Atenuação Insuficiente

80 a 85dB

Atenuação Aceitável

75 a 80dB

Boa Atenuação

70 a 75dB

Atenuação Aceitável

-70dB

Atenuação Muito Alta

NR 15 - Anexo 1 - Limites de Tolerância
para Ruído contínuo ou intermitente:
85dB para 8h de jornada de trabalho.

Norma Internacional
ANSI/ASA S12.6 - 2008

VIDA ÚTIL DAS ALMOFADAS DOS ABAFADORES
A validade das almofadas dos abafadores é indicada para até 24 meses correspondente
ao prazo de validade do produto (kit higiente), deixando a critério do Departamento
SESMT do empregador determinar o período de vida útil do equipamento apoiado nos
programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambientes de trabalho, aplicação de
uso e conservação, não devendo ultrapassar os 24 meses correspondentes à validade
do produto.

Instruções de uso correto do Protetor Auricular

1
Passe a mão por cima da
cabeça, puxe a orelha
levemente e abra a boca
a fim de abrir o canal auditivo.

2
Introduza o protetor
segurando firmemente
pela haste, observando
que os três flanges estejam inseridos no canal
auditivo.

3
Utilize-o durante
todo o período de
trabalho.

PROTEÇÃO AUDITIVA: PROTETOR AURICULAR

Cód. 000

Protetor Auricular 1100

Plug de ouvido 3M que possui espuma macia
e hipoalergênica com desenho cônico, sendo
capaz de criar excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Atenuação 16
dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5674

Protetor Auricular
Pomp Plus

Protetor de ouvido 3M prático e com alto nível de atenuação (18 dB). Fornece excelente
flexibilidade e acabamento.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5745
Cores:

Cód. 000

Protetor Auricular
Tipo Inserção 1271

Apresenta a 3ª flange de maior tamanho, permitindo mais conforto a usuários com maior canal
auditivo e, consequentemente, maior vedação.
Este modelo vem com uma caixa para armazenar o protetor

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584

Cód. 000

Protetor Auricular 1270

Apresenta a 3ª flange de maior tamanho, permitindo mais conforto a usuários com maior canal
auditivo e, consequentemente, maior vedação.
Possui cordão de poliéster
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584

Cód. 000

Protetor Auricular 3M
Millenium 3000H

O Protetor Auditivo 3M™ Millenium é um modelo tipo plugue e está disponível em 3 tamanhos para diferentes canais auditivos. Sua haste
possui cores diferentes para cada tamanho auxiliando na identificação visual rápida.
Fabricante: 3M
Tamanho: P | M | G
CA: 11882
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Cód. 000

Cód. 000

Protetor Auricular
Tipo Inserção 1270

Feito de elastômero, com baixo nível de odor e
disponível na cor verde. Apresenta a 3ª flange
de maior tamanho, permitindo mais conforto
a usuários com maior canal auditivo e, consequentemente, maior vedação. Possui cordão
de poliéster
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584

Cód. 000

Protetor Auditivo 1291

O protetor auditivo 1291 é verde, de elastômero,
e traz conforto aos usuários devido à sua maciez.
O nível de redução de ruído é 16 dB. É recomendado
para usuários com necessidade de mais conforto.
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 9584

Cód. 000

Protetor Auricular Pomp
Plus - Cordão de Poliéster

O Protetor Auditivo 3M™ Pomp Plus é prático e
possui alto nível de atenuação. Ele é hipoalergênico, e fornece excelente flexibilidade e acabamento. Atenuação: 18 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5742

Protetor Auricular Pomp
Plus - Cordão Sintético

O Protetor Auditivo 3M™ Pomp Plus é prático
e possui alto nível de atenuação. Disponível em
tamanho único, ele é hipoalergênico, e fornece
excelente flexibilidade e acabamento. Com caixa
plástica com clipe. Atenuação: 18 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5745

Cód. 000

Cód. 000

Protetor Auricular
Classic

O protetor auditivo 3M™ Classic é feito
de espuma de copolímero e, com uma expansão mais lenta, se conforma ao canal
auditivo fornecendo ótima vedação. Atenuação: 16 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 14306

Prix Silicone 15DB

Protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone, com três flanges macias e
cônicas. Cordão em tecido.

Cód. 000

Silicone 13DB

Protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone, com três flanges
macias e cônicas. Cordão de algodão.

Fabricante: Distray

Fabricante: Distray

Tamanhos: P | M | G

Tamanhos: Único

CA: 29847
Cores:

CA: 15485
Cores:

Cód. 000

Copolímero 15DB

Protetor Auditivo tipo plug, confeccionado de material copolímero, com três flanges macias e cônicas.
Fabricante: Distray

PROTEÇÃO AUDITIVA: PROTETOR AURICULAR

Cód. 000

Tamanhos: Único
CA: 10551
Cores:
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PROTEÇÃO AUDITIVA: ABAFADORES

Cód. 000

Protetor Auditivo Quantum

Plug que oferece proteção contra o ruído quando
colocado no canal auditivo. Feito de polímero ultra-soft-hipoalergênico, proporciona uma vedação confortável e eficaz. Cordão têxtil de poliéster.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35981

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X4A

Com uma combinação de diversas tecnologias
avançadas, este abafador tipo concha é a mais recente evolução dos produtos 3M™ para conservação da audição. Atenuação: 21 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32821

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X3P5E

De fácil utilização, proporciona conforto e proteção ao usuário. Possui maior ângulo de abertura
que melhora o conforto e a eficiência do produto.
Garante bom nível de vedação e, consequentemente, alto nível de proteção por mais tempo.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39816

Cód. 000

Abafador 3M Muffler Acoplável ao Capacete

O Abafador 3M™ Muffler Acoplável ao Capacete
oferece excelente custo benefício com ótima atenuação. Leve e sem partes metálicas expostas, suas
hastes tem ajuste de altura para melhor conforto ao
usuário. Atenuação: 17 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 33835
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Cód. 000

Protetor Auditivo
Quantum Foam

Plug expansível que fornece proteção contra o
ruído para inserção no canal auditivo. Feito em
espuma de poliuretano ultra-soft antialérgicas,
proporciona uma vedação confortável e eficaz.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35260

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X5P5E

As hastes do Abafador Peltor™ 3M™ linha
P5E não conduzem eletricidade e podem ser
utilizadas em algumas situações de exposição
a riscos elétricos desde que devidamente selecionados. Atenuação: 25 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39812

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X5A

O Abafador Peltor™ 3M™ X5A, com design
moderno e alto nível de redução de ruído.
Garante conforto e proteção ao usuário.
Uma linha de vanguarda que vai muito além
ao entregar conforto e proteção.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32841

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X5P3E

Com design moderno e haste acoplável ao
Capacete 3M™ H-700, O Abafador X5P3E
combina diversas tecnologias para oferecer
a você o melhor em conservação da audição.
Atenuação: 26 dB (NRRSF).
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 33835

Abafador 3M Peitor
X2P5E

De fácil utilização, proporciona conforto e proteção ao usuário. Possui maior ângulo de abertura que melhora o conforto e a eficiência do
produto. Atenuação: 19 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39814

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X1P5E

De fácil utilização, proporciona conforto e
proteção ao usuário. Possui maior ângulo de
abertura que melhora o conforto e a eficiência
do produto. Atenuação: 17 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39315

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X4P3E

Proporciona conforto e proteção ao usuário.
Garante bom nível de vedação e, consequentemente, alto nível de proteção por mais tempo. Atenuação: 22 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32840

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
H10P3E

O Protetor Auditivo Peltor™ H10P3E garante proteção nos ambientes mais exigentes e
com alto nível de ruído, e seu design exclusivo
“double-shell” melhora a redução de barulhos
até nas baixas frequências.
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29705

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X1P3E

Possui pontos de inclinação que melhoram o
conforto e a eficiência do produto. Garante
bom nível de vedação e, alto nível de proteção
por mais tempo. Atenuação 16 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 33844

Cód. 000

Abafador 3M
Muffler

O Abafador 3M™ Muffler tem haste metálica e
almofadada acima da cabeça, com alta atenuação. É recomendado para trabalhos com alta
rotatividade. Atenuação: 21 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 14235

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
H10A

Seu design exclusivo “double-shell” melhora a
redução de barulhos até nas baixas frequências. Tradicional, robusto e de alta performance. Atenuação: 26 dB (NRRsf),

PROTEÇÃO AUDITIVA: ABAFADORES

Cód. 000

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12188

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
H7P3E

Suas hastes de aço mola inox atrás da nuca
mantêm a pressão constante mesmo depois
de muito tempo de uso. Com ótima vedação e
bom nível de proteção por mais tempo.
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29703
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Cód. 000

Abafador 3M Peitor
H7A

PROTEÇÃO AUDITIVA: ABAFADORES

Proporciona conforto e proteção ao usuário.
Suas hastes de aço mola inox atrás da nuca
mantêm a pressão constante mesmo depois
de muito tempo de uso.

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12190

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
H10B

Proporciona conforto e proteção ao usuário.
Seu design exclusivo “double-shell” melhora a
redução de barulhos até nas baixas frequências . Atenuação: 24 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 13633

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X1P3E

O Abafador Peltor X1P3E, com design moderno e haste acoplável ao Capacete 3M™ H-700,
combina diversas tecnologias para oferecer
a você o melhor em conservação da audição.
Atenuação: 16 dB (NRRsf).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 32844

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
H6B

Proporciona conforto e proteção ao usuário.
Suas hastes de aço mola inox atrás da nuca
mantêm a pressão constante mesmo depois
de muito tempo de uso.Atenuação: 19 dB
(NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12187
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Cód. 000

Abafador de Ruídos
3M 1426

Apresenta haste lisa, que dificulta o acúmulo
de sujeiras. As hastes e as conchas são laváveis. Atenuação: 19 dB (NRRsf).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29176

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
H6P3E

Proporciona conforto e proteção ao usuário
Atende a todos os requisitos de conforto e
proteção. Suas hastes de aço mola inox, acopláveis ao Capacete H-700, mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo
de uso. Atenuação:16 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29706

Cód. 000

Abafador 3M Peitor
X2PSE

Construído em haste plástica, é resistente ao
dobramento e entortamento. É recomendado
para usuários com necessidade de facilidade
de uso, mais conforto e certas condições de
riscos elétricos. Atenuação: 19 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 39814

Abafador Auditivo
3M H6A

Tradicional, robusto e de alta performance.
Para que você consiga cumprir com todos os
requisitos de conforto e proteção, o Protetor
Auditivo 3M™ H6A, com haste de aço mola
inox acima da cabeça, é a escolha certa. Ele
é recomendado para trabalhos com grande
movimentação. Atenuação: 21 dB (NRRsf)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12186

Cód. 000

Abafador Auditivo
3M H9P3E

Tradicional, robusto e de alta performance. Ele
se encaixa bem com a maioria dos capacetes
de proteção. É recomendado para indústrias
automotivas, mineradoras, petrolíferas e indústrias no geral. Atenuação: 19 dB (NRRsf)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 29702

Cód. 000

Abafador de Ruídos
Mark V Green 21dB

O abafador de ruídos Mark V Green - Tipo
Arco, é composto por duas conchas de Polietileno verde, duas espumas internas de Poliuretano, arco em Poliacetal, e atenuação de 21dB.

Cód. 000

Abafador Auditivo
3M H9A

Atende a todos os requisitos de conforto
e proteção Suas hastes de aço mola inox
acima da cabeça mantêm a pressão constante mesmo depois de muito tempo de uso.
Recomendado para indústrias automotivas,
mineradoras, petrolíferas e indústrias no
geral. Atenuação 23 dB (NRRsf).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 12189

Cód. 000

Abafador Auditivo
3M H9P3E-02

Apresenta espuma interna com agente antibactericida que minimiza a proliferação de
microrganismos, bactérias e odores. Ele é recomendado para ambientes climatizados ou
com baixas temperaturas. Atenuação: 18 dB
(NRRsf) .
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 27009

Cód. 000

Kit Abafador de Ruídos
Mark V Green 14dB

Abafador de ruídos para uso com capacetes
MSA. Kit com 2 conchas de PEAD Green, 2
espumas internas de PU, acoplador em Poliamida e haste metálica em aço mola.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 4026

CA: 28089

Cód. 000

Abafador de Ruídos
XLS 22dB

O abafador de ruídos XLS - Tipo Arco, é composto por duas conchas vermelhas de ABS,
duas espumas internas de PU, arco em Poliacetal, e atenuação de 22dB.

Cód. 000

PROTEÇÃO AUDITIVA: ABAFADORES

Cód. 000

Kit Abafador de Ruídos
XLS 20dB

Abafador de ruídos para uso com capacete
MSA, XLS tipo Kit com 2 conchas de ABS, 2
espumas internas de PU, acoplador em Poliamida com bra e haste metálica em aço mola.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 15624

CA: 27971

29

Cód. 000

Abafador Ruídos
HPE 26dB

PROTEÇÃO AUDITIVA: ABAFADORES

Duas conchas de ABS, duas espumas internas
de PU - Poliacetal, e atenuação de 26dB NRRsf.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 15623

Cód. 000

Abafador Auditivo
L-340 - Arco

Modelo de arco, composto por dois abafadores em forma de concha unidas por um arco.
Sistema de ancoragem das conchas em dois
pontos: que permite a regulagem da altura,
rotação e ângulo.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35721

Cód. 000

Abafador Auditivo
L-320

Oferece proteção não invasiva, isolando o ouvido da fonte de ruído. Modelo de arco, composto por dois abafadores em forma de concha
unidas por um arco. Abafador lavável. Inclui
suporte para cinto, permitindo levar o protetor na cintura quando o mesmo
não está em uso.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 41987

Cód. 000

Abafador Auditivo
Alternative

Oferece proteção não invasiva, isolando o ouvido da fonte de ruído.Design econômico mantendo as qualidades de segurança. Composto
por dois abafadores montados numa haste-suporte. Arco plástico flexível para um perfeito
ajuste dos abafadores ao ouvido.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35935
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Cód. 000

Abafador Ruídos
HPE 22dB

Duas conchas de ABS, duas espumas internas de PU e Polieter, atenuação de 22dB
NRRs
Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 27972

Cód. 000

Abafador Auditivo
L-340 para Capacete

Modelo para acoplar. Design ergonômico e
adaptável a maioria dos usuários. Oferece
duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto)

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37134 | 37135

Cód. 000

Abafador Auditivo
L-320 para Capacete

Modelo para acoplar. Este modelo substitui o
arco por dois garfos com apoio rotativo. Permite montar cada concha na ancoragem do capacete. Inclui um par de slots para ancoragem
no capacete Libus.

Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 43350

Cód. 000

Abafador Auditivo
Alternative Multiuso

Design econômico mantendo as qualidades de
segurança. Copa com abafadores acolchoados,
confortáveis mesmo em longas horas de trabalho. Banda têxtil tem a função de manter as
orelhas corretamente posicionadas, evitando
o escorregamento quando o arco for utilizado
abaixado até a nuca.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 35935

Protetor Auditivo
16dB - PTA 200

Protetor tipo concha com haste total com atenuação de 16 dB. O protetor auditivo tem almofadas
para fazer uma perfeita vedação. As conchas do
abafador contam com pino para ajuste de altura.

Cód. 000

Protetor Auditivo
16dB

Protetor tipo concha com atenuação de 16 dB.
O protetor auditivo tem almofadas para fazer
uma perfeita vedação. As conchas do abafador
contam com pino para ajuste de altura.

Fabricante: Sayro

Fabricante: Sayro

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 19079

CA: 28007

Cód. 000

Protetor Auditivo
Confort

Indicado para a proteção do sistema auditivo
do usuário contra níveis de pressão sonora
superiores ao estabelecido na NR 15

Cód. 000

Protetor Auditivo
C-200

Indicado para a proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15

Fabricante: Camper

Fabricante: Camper

Tamanhos: Único ( Com regulagem de altura)

Tamanhos: Único

CA: 43878

CA: 33135

Cód. 000

Kit Protetor
Auditivo Eco

Cód. 000

Kit Protetor Auditivo

Constituido por dois abafadores em plástico,
almofadas de vedação e espuma no seu interior.
Possui um excelente conforto e praticidade de
uso.

Constituido por dois abafadores em plástico, almofadas de vedação e espuma no seu
interior. Possui um excelente conforto e
praticidade de uso.

Fabricante: Camper

Fabricante: Camper

Tamanhos: Único ( Com regulagem de altura)

Tamanhos: Único

CA: 43430

CA: 36312

PROTEÇÃO AUDITIVA: PROTETOR AUDITIVO

Cód. 000
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PROTEÇÃO AUDITIVA: PROTETOR AUDITIVO

Cód. 000

Almofada Extrema H6,
H7 e H920 PRS

Este produto contém a almofada externa dos
abafadores H6, H7 e H9. Faz parte da linha de
acessórios e peças de reposição para os Abafadores 3M™.

Conjunto de Reposição
Abafador PELTOR HY7

Par de almofadas e espumas internas para
substituição dos protetores auditivos tipo
concha 3M™ Peltor™ H7A, H7B e H7P3E.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 33135

Cód. 000

Kit de Higiene HYX4
Abafadores Peltor X4A

Par de almofadas e espumas internas para
substituição dos protetores auditivos tipo
concha 3M™ Peltor™ H7A, H7B e H7P3E.

Cód. 000

Conjunto de reposição
HYX5 para Abafador X5

Par de almofadas e espumas internas para
substituição dos protetores auditivos tipo
concha 3M™ Peltor™ X5A e X5P3E

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Conjunto de reposição
HYX1 para Abafador X1

Par de almofadas e espumas internas para substituição dos protetores auditivos tipo concha
3M™ Peltor™ X1A e X1P3E

Cód. 000

Conjunto de reposição
HY6 para Abafador H6

Par de almofadas e espumas internas para
substituição dos protetores auditivos tipo
concha 3M™ Peltor™ H6A, H6B e H6P3E

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Almofada Externa
H6, H7 e H9/20 PRS

Almofada externa dos abafadores H6, H7 e H9.
Faz parte da linha de acessórios e peças de reposição para os Abafadores 3M™.
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Cód. 000

Cód. 000

Conjunto de Reposição
HY9 para Abafador H9

Par de almofadas e espumas internas para
substituição dos protetores auditivos tipo
concha 3M™ Peltor™ H9A e H9P3E

Fabricante: MSA

Fabricante:3M

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Acessório de Comunicação para Abafadores Peltor X

O Acessório de Comunicação Sem Fio 3M™ Peltor™ transforma, de forma rápida e fácil, os
protetores auditivos da 3M™ Peltor™ Série X em um dispositivo de comunicação sem fio
para uso em ambientes ruidosos.

PROTEÇÃO AUDITIVA: ACESSÓRIOS

Fabricante: 3M
Tamanhos: Único

Cód. 000

Kit Reposição C-200 Eco

Composto por dois selos e duas espumas internas. Fácil de montar.

Fabricante: Camper
Tamanhos: Único

Cód. 000

Kit Higiene para Abafador XLS

Composto por dois selos e duas espumas internas. Fácil de montar.

Fabricante: MSA
Tamanhos: Único

Cód. 000

Banda Textil para
Protetor Auditivo

Banda têxtil tem a função de manter
as orelhas corretamente posicionadas,
evitando o escorregamento quando o
arco for utilizado abaixado até a nuca.

Cód. 000

Conjunto de Substituição
Protetor Alternative

Conjunto de substituição protetor auditivo
alternative inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único
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Cód. 000

Conjunto de Substituição
L-320C

PROTEÇÃO AUDITIVA: ACESSÓRIOS

Conjunto de substituição protetor auditivo
L-320 inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma interna da concha (2 unidades)

Conjunto de Substituição
Protetor Alternativa Clean

Conjunto de substituição protetor auditivo
alternative inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Conjunto de Substituição
Protetor Auditivo L-320V

Conjunto de substituição protetor auditivo
L320V – Modelo de arco inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)
• Espuma interna da concha (2 unidades)

Cód. 000

Conjunto de Substituição
L-340C

Conjunto de substituição protetor auditivo L340C
Modelo para acoplar inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Conjunto de Substituição
Protetor Auditivo L-340V

Conjunto de substituição protetor auditivo
L340 V – Modelo de arco inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)
• Espuma interna da concha (2 unidades)

Cód. 000

Conjunto de Substituição
Protetor Auditivo L-360C

Conjunto de substituição protetor auditivo
L-360 C inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma interna da concha (2 unidades)

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Conjunto de Substituição
Protetor Auditivo L-360V

Conjunto de substituição protetor auditivo
L360 V – Modelo de arco inclui:
• Almofadas (2 unidades)
• Espuma do arco auto-adesiva (1 unidade)
• Espuma interna da concha (2 unidades)
Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
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Cód. 000
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PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA
Definição dos Respiradores
Purificadores de Ar
Os Respiradores Purificadores de Ar são respiradores onde o usuário depende da atmosfera para respirar, sendo necessário no mínimo 18% de oxigênio na atmosfera.
O usuário desse tipo de respirador, faz com que o ar respirável através da ação pulmonar passe através dos
filtros que podem estar localizados na parte frontal do respirador ou na sua lateral.
Eles podem ser do tipo com manutenção (utiliza-se cartuchos químicos, cartuchos combinados, filtros mecânicos) ou respiradores purificadores de ar sem manutenção que devem ser descartados após a sua utilização
durante 1 turno de trabalho. Também podem ser do tipo semifacial ou facial inteira. Para os respiradores purificadores de ar sem manutenção, a própria peça semifacial é o filtro que realiza a captura e retenção de partícula.

Instrução para colocação do
Respirador Purificador de Ar
sem manutenção.

Segure o respirador na palma da mão

4

Para verificação da vedação antes do uso, coloque as mãos
em concha sobre o respirador e inale profundamente, o
ar não deverá passar pelas extremidades do respirador.
Caso não consiga obter uma boa vedação, inicie novamente o processo a partir do item 1, e caso persista a falta de
vedação, verifique junto ao seu supervisor da área para
definição de uma proteção respíratória adequada. Todos
os respiradores devem ser selecionados de acordo com o
PPR (Programa de Proteção Respiratória).

5

Descarte o respirador a cada turno de trabalho ou caso a
respiração se torne difícil.

1

2

3

Posicione o Respirador sob o queixo
contra o nariz

Coloque as tiras para trás passando
por cima da cabeça, posicionando
uma na nuca, abaixo das orelhas, e a
outra no topo da cabeça.

Filtro
Mecânico

Os filtros mecânicos são filtros utilizados para a retenção de partículas
sendo poeiras, névoas, fumos metálicos e radionudíneos. Os filtros mecânicos podem ser classificados como P1, P2 ou P3, sendo o P1 com
penetração máxima de 20%, o P2 com 6% de penetração máxima e P3
com 0,05% com penetração máxima. Nesse caso, o aerossol de teste é
cloreto de sódio, conforme a norma NBR 13697.
Para poeiras e névoas deve se utilizar o filtro mecânico P1. Para poeiras,
névoas e fumos metálicos deve se utilizar o filtro mecânico P2 e para poeiras, névoas, fumos metálicos e radionuclídeos, o filtro mecânico P3.
O filtro mecânico é fabricado com uma manta têxtil na parte externa
chamada de tecido não tecido (TNT), que faz a forma e estruturado filtro
mecânico. Na parte inteira do filtro temos o elemento filtrante que faz a
captura e retenção da partícula.

Definição Cartucho Químico e
Significado das Cores

Os cartuchos químicos são parte principal do respirador purificador de ar, sendo
responsável pela remoção do contaminante que está no ar inalado pelo usuário que
passa pelo cartucho químico.
Basicamente, os cartuchos químicos são compostos de um corpo para acomodação do
carvão e tampa para fechamento produzido em material plástico ou alumínio. Além
disso, possuem uma manta em tecido não tecido para evitar o vazamento do carvão.
O elemento principal de filtragem do ar contaminado é o carvão ativado que vai dentro
do cartucho químico.
Os cartuchos químicos podem ser classificados em 3 classes, sendo classe 1 para
1.000 ppm, classe 2 para 5.000 ppm e classe 3 para 10.000 ppm de gases e vapores.
Cada cartucho químico pode ser identificado por meio das cores das etiquetas relacionando com o tipo de proteção fornecida:

Vapor Orgânico
Gases Ácidos
Vapor Orgânico e Gases Ácidos
Amônia e Metilamina
Mercúrio e Cloro
Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e
Radionuclideos

Vapor Orgânico, Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos
e Radionuclideos
Gases ácidos, Poeiras, Névoas, Fumos Metálicos e
Radionuclideos
Vapor Orgânico, Gases Ácidos, Poeiras, Névoas,
Fumos Metálicos e Radionuclideos
Amônia, Metilamina, Poeiras, Névoas, Fumos
Metálicos e Radionuclideos
Mercúrio, Cloro, Poeiras, Névoas, Fumos
Metálicos e Radionuclideos

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: RESPIRADOR/MÁSCARA

Cód. 000

Respirador Reutilizável
Facial Série 6800

Válvula Cool Flow® – abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade
da parte interna do respirador. Aumenta a
sensação de conforto ao usuário. Amplo campo visual. Produzido em elastômero sintético
e silicone (área de vedação).

Respirador Reutilizável
Semi-Facial 6300

O Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6300
oferece a você ótima relação custo/benefício. É
uma peça semifacial fabricada em elastômero de
borracha de alta qualidade. Isso significa conforto e segurança ao usuário.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Pequeno

Tamanho: Pequeno

CA: 7298

CA: 4115

Cód. 000

Respirador Reutilizável
Semi-Facial 7503

O Respirador Reutilizável Semifacial 3M™
7503 é fabricado em silicone, possui a válvula 3M™ Cool Flow® e, além disso, seu design
exclusivo reduz os pontos de pressão na face,
fazendo com que o trabalhador tenha mais
conforto enquanto estiver com o produto.

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9332+BR

O Respirador Descartável 3M™ Aura 9332+BR é
uma opção eficaz para proteção contra poeiras,
névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos. Seu exclusivo sistema de 3 Painéis proporciona um ajuste adequado aos mais
diferentes formatos de rosto.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único
CA: 30702

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9332+BR - Azul

O Respirador Descartável Aura 9332+BR
conta com sistema que evita o embaçamento
dos óculos de segurança. É embalado individualmente, sendo mais higiênico, fácil de armazenar e manusear, e seus elásticos coloridos
indicam os diferentes tipos de filtro.

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9312+BR - Azul

O Respirador Descartável 3M™ Aura 9312+BR
chegou ao mercado para revolucionar o conceito
de proteção respiratória no Brasil. Com seu exclusivo sistema de 3 painéis, o respirador 3M™ Aura
proporciona ajuste adequado aos mais diferentes
formatos de rosto.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanho: Único

CA: 30702

CA: 30591

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9310+BR - PFF1Z

Mais conforto, durabilidade e segurança. O
Respirador 3M™ Aura 9310+BR é uma opção
eficaz para proteção contra poeiras e névoas.
Seu exclusivo sistema de 3 Painéis proporciona um ajuste adequado aos mais diferentes
formatos de rosto.

Cód. 000

Máscara de Proteção
Respiratória Dobrável

Os respiradores descartáveis 3M™ 9810+BR,
9812+BR, 9820+BR e 9822+BR formato de tratamento eletrostático das microfibras, que proporciona proteção e conforto ao usuário.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 30590
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Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9312+BR

O Respirador Descartável 3M™ Aura chegou
ao mercado para revolucionar o conceito de
proteção respiratória no Brasil. Com seu exclusivo sistema de 3 painéis, o respirador 3M™
Aura proporciona ajuste adequado aos mais
diferentes formatos de rosto.

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9310+BR-PFF1Z

Mais conforto, durabilidade e segurança. O Respirador 3M™ Aura 9310+BR é uma opção eficaz
para proteção contra poeiras e névoas. Seu exclusivo sistema de 3 Painéis proporciona um ajuste
adequado aos mais diferentes formatos de rosto,
oferecendo uma excelente vedação.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Pequeno

Tamanho: Pequeno

CA: 30591

CA: 30590

Cód. 000

Respirador Descartável
Dobrável 9913

O Respirador Descartável 3M™ 9913 possui
a inovadora tecnologia 3M™ de tratamento
eletrostático das microfibras, que proporciona proteção e conforto ao usuário. Com uma
excelente relação custo-benefício.

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8706

O respirador descartável 3M™ 8706 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas
e alívio de odores incômodos provenientes de
Fluoreto de Hidrogênio. Seu formato anatômico
permite ótimo ajuste ao rosto, oferecendo uma
vedação facial adequada e conforto ao usuário.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 25561

CA: 447

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8720

O Respirador Descartável Concha 3M™ 8720
é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas. Possui uma concha interna de
sustentação, a manta filtrante e uma cobertura de não tecido para proteção do conjunto.

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8812

O respirador descartável 3M™ 8812 é uma opção
eficaz para proteção contra poeiras e névoas. Seu
formato anatômico permite ótimo ajuste ao rosto
do usuário e a presença da exclusiva válvula de
exalação 3M™ Cool Flow proporciona uma respiração mais natural e reduz a temperatura dentro
do respirador, aumentando o conforto.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanho: Único

CA: 445

CA: 5658

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8822

O respirador descartável 3M™ 8822 possui
uma concha interna de sustentação, manta
filtrante e uma cobertura de não tecido para
proteção do conjunto.

Cód. 000

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: RESPIRADOR/MÁSCARA

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8812

O respirador descartável 3M™ 8812 é uma opção
eficaz para proteção contra poeiras e névoas. A
presença da exclusiva válvula de exalação 3M™
Cool Flow proporciona uma respiração mais natural e reduz a temperatura dentro do respirador,
aumentando o conforto.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 5657

CA: 5658
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Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8013

O Respirador Descartável Concha 3M™ 8013
é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas e alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos. Seu formato
anatômico permite ótimo ajuste ao rosto do
usuário.

Respirador Descartável
Concha 8713

O respirador descartável 3M™ 8713 é uma opção
eficaz para proteção contra poeiras, névoas e alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos. Seu formato anatômico permite
ótimo ajuste ao rosto, oferecendo uma vedação
facial adequada e conforto ao usuário.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 9356

CA: 448

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8720

O respirador descartável 3M™ 8720 é uma
opção eficaz para proteção contra poeiras e
névoas. Possui uma concha interna de sustentação, a manta filtrante e uma cobertura de
não tecido para proteção do conjunto.

Cód. 000

Respirador Descartável
Dobrável 9923

Classe PFF-2 (S)
Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil
para respirar com alta capacidade de retenção
de partículas. Indicado para alívio de odores
incômodos provenientes de Vapores Orgânicos (VO).

Fabricante: 3M
Tamanho: Único

Fabricante: 3M

CA: 445

Tamanho: Único
CA: 25560

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9322+BR PFF-2(S)

Classe PFF-2 (S)
Sistema antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança. Elásticos na cor
branca: indicam o tipo de filtro (PFF-2)

Cód. 000

Máscara de Proteção
Respiratória Dobrável

Formato dobrável 2 painéis.
Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil
para respirar com alta capacidade de retenção
de partículas.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho:Único

CA: 30594

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9320+BR

Classe PFF-2 (S). Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança
Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil
para respirar com alta capacidade de retenção
de partículas. Elásticos Coloridos indicam os
diferentes tipos de filtro (PFF1, PFF2 e PFF3).
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Cód. 000

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8835

Classe PFF-3(S). Filtro 3M com tratamento
eletrostático: fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Válvula
3M Cool Flow: posicionada frontalmente,
abre facilmente na expiração, reduzindo o calor e umidade dentro do respirador e facilitando a respiração.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanho: Único

CA: 30592

CA: 9383

Respirador Descartável
Concha 8212B

Filtro 3M com tratamento eletrostático: fácil
para respirar com alta capacidade de retenção
de partículas. Válvula 3M Cool Flow: posicionada frontalmente, abre facilmente na expiração, reduzindo o calor e umidade dentro do
respirador e facilitando a respiração.

Cód. 000

Respirador Descartável
Aura 9322+BR PFF-2(S)

Poeiras, Névoas e Fumos - Classe PFF-2 (S)
Sistema antiembaçante: evita o embaçamento
dos óculos de segurança. Elásticos na cor branca:
indicam o tipo de filtro (PFF-2)
Fabricante: 3M

Fabricante: 3M
Tamanho: Único

Tamanho: Único
CA: 30594

CA: 9272

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8801

Classe PFF-2 (S)
Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil
para respirar com alta capacidade de retenção
de partículas.
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 2072

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8214B

O Respirador Descartável Concha 3M™
8214B é uma opção eficaz para proteção
contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e alívio
de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos - classe PFF-2(S).

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8822

Classe PFF-2 (S)
Filtro 3M com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas
Fabricante: 3M
Tamanho: Único
CA: 5657

Cód. 000

Respirador Descartável
Concha 8023

O Respirador Descartável Concha 3M™
8023 é uma opção eficaz para proteção contra poeiras, névoas, fumos e alívio de odores
incômodos provenientes de Vapores Orgânicos.
Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanho: Único

CA: 9626

CA: 9273

Cód. 000

Respirador sem Válvula

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial filtrante para particulas, classe PFF (S),
Dobravel, sem válvula de exalação.

Cód. 000

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: RESPIRADOR/MÁSCARA

Cód. 000

Respirador com Válvula

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial
filtrante para particulas, classe PFF1 (S), Dobravel, sem válvula de exalação.

Fabricante: Camper

Fabricante: Camper

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 38946
Cores:

CA: 38947
Cores:
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Respirador PFF2
sem Válvula

Cód. 000

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial filtrante para particulas, classe PFF2 (S),
Dobravel, sem válvula de exalação.

Cód. 000

Respirador PFF2
com Válvula

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial
filtrante para particulas, classe PFF2 (S), Dobravel, com válvula de exalação.

Fabricante: Camper

Fabricante: Camper

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 38942
Cores:

CA: 38947
Cores:

Cód. 000

Respirador PFF2
sem válvula CO

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial filtrante para particulas, classe PFF2 (S),
com manta de carvão. Dobravel, sem válvula
de exalação.

Cód. 000

Respirador PFF2
com válvula CO

Respirador Purificador de Ar, tipo peça semifacial filtrante para particulas, classe PFF2 (S), com
manta de carvão. Dobravel, sem válvula de exalação.

Fabricante: Camper

Fabricante: Camper

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 38945
Cores:

CA: 38943
Cores:

Cód. 000

Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF1-S

Máscara de proteção para uso contra aerodispersóides gerados mecanicamente, tais como poeira e névoa. As partículas
podem ser sólidas ou líquidas, geradas de solução ou suspensões aquosas;
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39641
Cores:

Cód. 000

Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF2-S

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, tais como carvão mineral, minério de ferro, cimento,
fumos metálicos ou plásticos, sabão em pó, talco, cal, poeiras de lixamentos e esmerilhamentos, poeiras vegetais, fibras
têxteis, entre outros.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39643
Cores:
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Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF1-S com Válvula

Máscara de proteção para uso contra aerodispersóides gerados mecanicamente, tais como poeira e névoa. As partículas
podem ser sólidas ou líquidas, geradas de solução ou suspensões aquosas;

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39642
Cores:

Cód. 000

Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF2-S com Válvula

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, tais como carvão mineral, minério de ferro, cimento,
fumos metálicos ou plásticos, sabão em pó, talco, cal, poeiras de lixamentos e esmerilhamentos, poeiras vegetais, fibras
têxteis, entre outros.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39644
Cores:

Cód. 000

Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF2-S CA c/ Válvula

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e certos vapores orgânicos. Recomendado para alívio
de gases ácidos tais como fluoreto de hidrogênio e dióxido de enxofre.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39645
Cores:

Cód. 000

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: RESPIRADOR/MÁSCARA

Cód. 000

Máscara Respirador Semifacial Descartável PFF3-S c/ válvula

Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos, radionuclídeos e particulas altamente tóxicas tais
como: sílica, asbesto, berílio, chumbo e entre outros.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 39646
Cores:
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Cód. 000

Máscara
Advantage 200LS

Respirador Reutilizável Semifacial. Confeccionada em borracha termoplástica azul translúcido (mais leve e confortável). Para uso com dois
cartuchos tipo baioneta Classe 1.

Máscara
Advantage 200

Respirador Reutilizável Semifacial. Confeccionada em borracha termoplástica preta.
Para uso com dois cartuchos tipo baioneta
Classe 1.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

Tamanho: P | M | G

CA: 8558

CA: 8558

Cód. 000

Máscara Comfo I Plus

Respirador Reutilizável Semifacial. Para uso
com um cartucho Classe 1 tipo rosca, inteiramente atóxico e resistente a produtos químicos e oleosidade presente na pele da face. .

Cód. 000

Máscara Comfo II

Respirador Reutilizável Semifacial. Para uso
com dois cartuchos Classe 1 tipo rosca, inteiramente atóxico e resistente a produtos químicos e oleosidade presente na pele da face.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

Tamanho: P | M | G

CA: 10974

CA: 434

Cód. 000

Máscara Ultravue Tipo
Queixo Sem Nosecup

Respirador Facial Inteiro. Para uso com um
cartucho Classe 1 ou Classe 2 tipo rosca Rd40;
Lente policarbonato resistente a altos impactos; Possui protetor de lente em acetato facilmente substituível.

Cód. 000

Máscara Advantage
3000 Twin

Respirador Facial Inteiro. Para uso com dois
cartuchos Classe 1 com encaixe tipo baioneta;
Excelente campo visual, livre de distorções;
Cor azul confere agradável aspecto visual e
sensação de redução de calor.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

Tamanho: P | M | G

CA: 481

CA: 13031

Cód. 000

Máscara Advantage 42

Respirador Reutilizável Semifacial. Para uso
com dois cartuchos tipo baioneta Classe 1;
Confeccionada 100% em Silicone injetado, totalmente livre de látex.
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Cód. 000

Cód. 000

Máscara Ultra-Twin®

Respirador Facial Inteiro. Lente resistente a
altos impactos; Possui protetor de lente em
acetato facilmente substituível; Confeccionada em Borracha natural ou silicone.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

Tamanho: P | M | G

CA: 27145

CA: 2678

Máscara Ultra Elite
Pressão de Demanda

Trabalha com pressão de 5,5 a 7,0 kgf/cm2,
gerando pressão positiva no interior da peça
facial; Peça facial em borracha natural resistente a componentes químicos e a oleosidade
da face; Diafragma amplificador de voz.

Cód. 000

Máscara Autônoma
Premaire Cadet

A PremAire® Cadet é um conjunto composto por respirador de linha de ar comprimido
com válvula de demanda e cilindro auxiliar de
escape, indicado para utilização em ambientes IPVS (Imediatamente Perigoso à Vida e à
Saúde).

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

Tamanho: P | M | G

CA: 10412

CA: 25412

Cód. 000

Máscara Autônoma G1

Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto
de demanda com pressão positiva. Proteção
das vias respiratórias em atmosferas imediatamente perigosa à vida e à saúde (IPVS). Bateria Recarregável.

Cód. 000

PremAire Combination

A PremAire Combination é uma máscara de
ar pressão de demanda com cilindro para
escape.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

Tamanho: P | M | G

CA: 39043

CA: 39836

Cód. 000

Máscara Autônoma
Airxpress 2 Fire

Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto de demanda com pressão positiva. Possibilita a conexão de uma peça facial e válvula de
demanda (Sistema Carona).

Cód. 000

Respirador PFF2 com
Válvula A nity Plus 3221

Respirador descartável, classe PFF-2(S) para
Poeiras, Névoas e Fumos. Com formato tipo
concha. O respirador possui, em sua parte
central, uma válvula de exalação. Equipamento com selo do Inmetro.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: P | M | G

Tamanho: P | M | G

CA: 40281

CA: 39228

Cód. 000

Respirador PFF2 sem
Válvula A nity Plus 3220

Respirador descartável, classe PFF-1(S) para
Poeiras e Névoas, com formato tipo concha.
Equipamento com selo do Inmetro.

Cód. 000

Respirador PFF1 com
Válvula A nity Plus 3211

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: RESPIRADOR/MÁSCARA

Cód. 000

Respirador descartável, classe PFF-2(S) para
Poeiras, Névoas e Odores, com formato tipo
concha. O respirador possui, em sua parte
central, uma válvula de exalação. Equipamento com selo do Inmetro.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 39227

CA: 39222
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Cód. 000

Respirador PFF1 sem
Válvula A nity Plus 3210

Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto
de demanda com pressão positiva. Proteção
das vias respiratórias em atmosferas imediatamente perigosa à vida e à saúde (IPVS). Bateria Recarregável.

Respirador PFF2 com
Válvula A nity Plus 3251

A PremAire Combination é uma máscara de
ar pressão de demanda com cilindro para
escape.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 39221

CA: 39226

Cód. 000

Respirador VO PFF2-OR
sem Válvula A nity 3250

Respirador descartável, classe PFF-2(S) para
Poeiras, Névoas e Odores, com formato tipo
concha. Equipamento
com selo do Inmetro.
Fabricante: MSA
Tamanho: Único
CA: 39225

Cód. 000

Respirador N95
OV/AG - 1735

Respirador de partículas descartável com camada de carvão ativado. Fabricados em dupla
camadas resistentes ao achatamento. Durabilidade em ambientes cálidos e úmidos.

Cód. 000

Respirador N95
OV/AG - 1735

Respirador de partículas descartável com camada de carvão ativado. Fabricados em dupla
camadas resistentes ao achatamento. Durabilidade em ambientes cálidos e úmidos.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 39881

CA: 39881

Cód. 000

Respirador N95
OV/AG - 1745

Respirador para partículas com válvula e camada de carvão ativado. álvula de Exalação
Comfort – Maxx TM: Maximiza a expulsão do
ar quente e úmido.
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Cód. 000

Cód. 000

Respirador N95 - 1845

Respirador para partículas com válvula e
camada de carvão ativado R95. Camada de
carvão ativado que oferece alívio para níveis
incômodos de vapores orgânicos, gases ácidos e ozônio.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 39879

CA: 39880

Respirador Descartável
para Partículas 1410

Respirador para particulas – Tipo dobrável.
Apresenta uma câmara de respiração mais
profunda e pode ser dobrado para ser armazenado.

Cód. 000

Respirador Descartável
para Partículas 1411

Apresenta uma câmara de respiração mais
profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Descartável. Contorno flexível que
facilita um melhor ajuste ao rosto e aumenta
o conforto. Expiração: direta.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 39052

CA: 39050

Cód. 000

Respirador Descartável
para Partículas 1421

Apresenta uma câmara de respiração mais
profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Descartável. Contorno flexível que
facilita um melhor ajuste ao rosto e aumenta
o conforto

Cód. 000

Respirador Série
9900 Facial Inteira

Máscara respiratória que cobre toda a face.
Reutilizável e de baixa manutenção. Pode trabalhar com filtros de partículas ou cartuchos
químicos substituíveis. Oferece proteção respiratória, visão e facial.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 39051

CA: 37705

Cód. 000

Respirador Serie 9000
Semi Facial

Máscara respiratória que cobre nariz e boca.
Pode trabalhar com filtros de partículas ou
cartuchos químicos substituíveis. Consegue
usar conjuntamente com outros equipamentos de segurança.

Cód. 000

Respirador Serie 9050
Media Cara

Alça do pescoço com âncora rápida. Ajuste
rápido independente em todas as correias
usando sistema de fivela e cana. Sistema de
baioneta para filtros de montagem.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Médio

CA: 37706

CA: 39881

Cód. 000

Respirador
Descartável 1422

Apresenta uma câmara de respiração mais
profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Combinável com outros equipamentos de segurança, incluindo proteção para os
olhos e ouvidos. Expiração: direta

Cód. 000

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: RESPIRADOR/MÁSCARA

Cód. 000

Respirador
Descartável 1423

Apresenta uma câmara de respiração mais
profunda e pode ser dobrado para ser armazenado. Contorno flexível que facilita um melhor
ajuste ao rosto e aumenta o conforto. Combinável com outros equipamentos de segurança.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 39054

CA: 39055
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Cód. 000

Respirador Descartável
PFF2-5810 Tipo Concha

Design tradicional estilo concha. Fabricado
em dupla camada o que proporciona maior
resistência a deformação.Durabilidade em
ambientes quentes e úmidos.

Respirador Descartável
PFF-5825

Fabricado em dupla camada o que proporciona maior resistência a deformação. Durabilidade em ambientes quentes e úmidos.Válvula
de exalação: Reduz a umidade na câmara respiratória e a resistência à exalação.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 38471

CA: 38414

Cód. 000

Respirador Serie 9955
Facial Inteira

Máscara respiratória que cobre toda a face.
,Reutilizável e de baixa manutenção. Pode trabalhar com filtros de partículas ou cartuchos
químicos substituíveis. Aprovação NIOSH
conforme o tipo de filtro / cartucho utilizado.
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37705

Cód. 000

Respirador Semi Facial
Mastt 2402 – P2

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros. O corpo do respirador é moldado em
elastômero sintético atóxico, ultra macio, com
bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos
de rosto de usuários. Possui duas válvulas de
inalação e uma de exalação.

Cód. 000

Respirador Semi Facial
Mastt 2401 – P

O modelo MASTT 2401 opera com um único
filtro. O corpo do respirador é moldado em
elastômero sintético atóxico, ultra macio, com
bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos
de rosto de usuários. Possui uma válvula de
inalação e duas de exalação.

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 10463

CA: 10463

Cód. 000

Respirador Semi Facial
Mastt 2402 – PO

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros.
O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando
uma perfeita vedação aos diferentes tipos de
rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação.
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Cód. 000

Cód. 000

Respirador Semi Facial
Mastt 2402 – A

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros. O corpo do respirador é moldado em
elastômero sintético atóxico, ultra macio, com
bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos
de rosto de usuários. Possui duas válvulas de
inalação e uma de exalação.

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 10463

CA: 10463

Respirador Semi Facial
Mastt 2401 – S

O modelo MASTT 2401 opera com um único
filtro. O corpo do respirador é moldado em
elastômero sintético atóxico, ultra macio, com
bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos
de rosto de usuários. Proporciona fixação à
face em quatro pontos, através de tirantes
elásticos móveis com regulagem de pressão.

Cód. 000

Respirador 1/4 Facial
Mastt 2001 – GA

O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando
uma perfeita vedação aos diferentes tipos de
rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de
fixação, o conector para filtro, as válvulas e os
cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor.

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 10463

CA: 14781

Cód. 000

Respirador Semi Facial
Mastt 2402 – VO

O modelo MASTT 2402 opera com dois filtros.
O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando
uma perfeita vedação aos diferentes tipos de
rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação. A aranha frontal de
fixação, o conector para filtro, as válvulas e os
cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor.

Cód. 000

Respirador 1/4 Facial
Mastt 2002 – GA

O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando
uma perfeita vedação aos diferentes tipos de
rosto de usuários. Possui duas válvulas de inalação e uma de exalação.Proporciona fixação
à face em quatro pontos, através de tirantes
elásticos móveis com regulagem de pressão.

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 10463

CA: 33596

Cód. 000

Respirador de Ar
Semi Facial

Indicado para proteção respiratória em trabalhos com grande concentração de névoas e
vapores orgânicos. Composto por dois pares
de filtros, sendo um par de filtros químico,
que protegem contra os vapores organicos e
um par de filtros mecânico, que protege contra a inalação de poeiras e névoas.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: RESPIRADOR/MÁSCARA

Cód. 000

Fabricante: Alltec
Tamanho: Único
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Cód. 000

Filtro Combinado
2076HF

Classe 1 para Fluoreto de Hidrogênio (HF)
Classe: P2 SL
Sua compatibilidade de baioneta permite utilização com muitas peças faciais e semifaciais 3M™

Filtro para
Particulados 7093

Classe: P3 SL
Indicado para poerias, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos. Ideal para
ambientes úmidos ou molhados.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro para
Particulados 2091

O Filtro para Particulados 2091 é um filtro mecânico de alta eficiência para proteção respiratória
contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e
particulados altamente tóxicos (P3 SL).
Fabricante: 3M
Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro para
Particulados 2096

O Filtro para Particulados 2096 é um filtro mecânico de alta eficiência para proteção respiratória
contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e
particulados altamente tóxicos.
Fabricante: 3M
Tamanhos: Único

CA: 447

Cód. 000

Filtro para
Particulados 5935

Classe P3 S - Desenvolvido para ser usado com as
peças faciais 3M™ combinado se necessário com
os cartuchos 3M™ série 6000. Necessário uso do
retentor 501.

Cód. 000

Filtro para
Particulados 2071

Filtro mecânico para proteção contra poeiras,
névoas e fumos (classe P2 SL)

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro para
Particulados 2078

O Filtro para Particulados 3M™ 2078 é indicado para proteção respiratória contra poeiras,
névoas e fumos. Ele também promove alívio de
odores incômodos provenientes de vapores
orgânicos e gases ácidos em concentrações
até o nível de ação (metade do limite de exposição) - Classe P2 SL.

Cód. 000

Filtro para
Particulados 5N11

O Filtro para Particulados 3M™ 5N11 é um filtro
mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos (Classe P2). Ele foi desenvolvido para ser usado com as peças faciais 3M™ e os
cartuchos 3M™ Série 6000.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 5657
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Cód. 000

Cód. 000

Filtro Combinado 60926

Filtro Combinado 60926, indicado para proteção respiratória contra vapores orgânicos,
gases ácidos, amônia, Metilamina, formaldeído
e particulados (P3 SL), a ser utilizado com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras 3M™.

Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro Flexível
P2 P95/VO

Filtro Mecânico Flexível Baioneta P2. E ciente
para Odores.

Cód. 000

Filtro Flexível
Filter P100

Filtro Mecânico Flexível Baioneta P3.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro Flexível P2 P95

Filtro Mecânico Flexível Baioneta P2.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000

Pré Filtro Baioneta

Filtro mecânico oval P1 (para uso sobre cartuchos químicos com tampa “Holder” ou anel
prendedor).

Cód. 000

Filtro Flexível
Filter P2 N95

Particulados isentos de óleo.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro Mecânico P2

Filtro mecânico oval P2 / N95 para particulados isentos de óleo (para uso sobre cartuchos
químicos c/ tampa ou anel prendedor)

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro Mecânico
para Respirador

O filtro mecânico é indicado com a finalidade
de promover proteção respiratória contra inalação de poeiras e neblina.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: FILTRO

Fabricante: 3M

Cód. 000

Filtro Químico
para Respirador

O filtro químico é indicado para o uso no Respirador de Ar, com a finalidade de promover proteção respiratória contra vapores orgânicos.

Fabricante: Norton

Fabricante: Norton

Tamanho: Único

Tamanho: Único
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PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: FILTRO

Cód. 000

ABEK-1Filtro Químico
Multigases

Os filtros químicos são compostos por carvão
ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contamiqnastes específicos
(como amônia, formaldeído, gases ácidos e
mercúrio) o carvão ativado também é tratado
para que haja absorção química.

CMD-1 Filtro Químico
Amônia e Aminas

Os filtros químicos são compostos por carvão
ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminastes específicos
(como amônia, formaldeído, gases ácidos e
mercúrio) o carvão ativado também é tratado
para que haja absorção química

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

HE-1 Filtro Mecânico P3

Os filtros mecânicos são compostos por não
tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser
combinado, possuindo filtro mecânico e químico.

Cód. 000

CMP-1 Filtro Químico P2

Os filtros químicos são compostos por carvão
ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminastes específicos
(como amônia, formaldeído, gases ácidos e
mercúrio) o carvão ativado.

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

CMD-1 Filtro Químico
Amônia e Aminas

Filtro Químico Amônia e Aminas. Os filtros
químicos são compostos por carvão ativado
granulado envolvido por um cartucho plástico.
Para contaminastes específicos (como amônia,
formaldeído, gases ácidos e mercúrio)

Cód. 000

CMB-1 Filtro Químico GA

Filtro Químico Gases Ácidos. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para
contaminastes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio)

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

HE-1 Filtro Mecânico P3

Os filtros mecânicos são compostos por não
tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser
combinado, possuindo filtro mecânico e químico.
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Cód. 000

Cód. 000

CMC-1 Filtro
Químico VO/GA

Filtro Químico Vapores Orgânicos e Gases
Ácidos. Os filtros químicos são compostos por
carvão ativado granulado envolvido por um
cartucho plástico. Para contaminastes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos
e mercúrio)

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Conjunto Base Tampa
e Filtro P1 CBTF – P1

Os filtros mecânicos são compostos por não
tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser
combinado, possuindo filtro mecânico e químico.

Cód. 000

Conjunto Base Tampa
e Filtro P2 CBTF-P2

Os filtros mecânicos são compostos por não
tecido de microfibras tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser
combinado, possuindo filtro mecânico e químico.

Fabricante: Alltec

Fabricante: Alltec

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

CMA-1 Filtro Químico VO

Filtro Químico Vapores Orgânicos. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado
envolvido por um cartucho plástico. Para contaminastes específicos (como amônia, formaldeído, gases
ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante,
através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.
Fabricante: Alltec
Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro XP100 para
Partículas P100

Cód. 000

Filtro XP100 VO/GA
para Partículas P100

Niosh P100
Todo tipo de partículas com eficiência de filtragem MIN = 99,97%

Niosh P100
Todo tipo de partículas com eficiência de filtragem MIN = 99,97%
Camada de carvão ativado que oferece alívio para níveis incômodos de vapores orgânicos, gases ácidos e ozônio.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Filtro G11E

Cód. 000

Retentor para Filtros

Niosh P100
Todo tipo de partículas com eficiência de filtragem MIN = 95%

Retentor para Filtros para Cartucho
Químico

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: FILTRO

Cód. 000

Filtro Partic G11EP2S
para Cartucho

Filtro para partículas N95. Niosh N95. Proteção contra partículas líquidas
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
CA: 37706
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PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: CARTUCHO

Cód. 000

Cartucho G01 para
Máscaras da Linha 9000

Cartucho químico para máscaras reutilizáveis Linha 9000

Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho G03 para
Máscaras da Linha 9000

Vapores Orgânicos
Dióxido de Enxofre
Cloro
Sulfeto de Hidrogênio (Classe 1)

Cartucho G02 para
Máscaras da Linha 9000

Dióxido de Enxofre
Dióxido de Cloro
Cloreto de Hidrogênio
Fluoreto de Hidrogênio
Cloro
Sulfeto de Hidrogênio (apenas para escape)
Fabricante: Libus
Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho G04 para
Máscaras da Linha 9000

Amonia (AM)
Metilamina (MA) - Classe 1

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho G05 para
Máscaras da Linha 9000

Formaldehído (FM) - Classe1

Cód. 000

Cartucho GX70 para
Máscaras da Linha 9000

Niosh P100
Todo tipo de partículas com eficiência de filtragem MIN = 99,97%

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho G08 para
Máscaras da Linha 9000

Vapores Orgânicos
Dióxido de Enxofre
Dióxido de Cloro
Cloreto de Hidrogênio
Fluoreto de Hidrogênio
Cloro
Sulfeto de Hidrogênio (apenas para escape)
Amônia
Metilamina
Formaldeído
Fabricante: Libus
Tamanho: Único
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Cód. 000

Cartucho
Químico 6006

Cor do rótulo: Ocre
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Cód. 000

Cartucho
Químico 6003

Cor do rótulo: Amarelo
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para
longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho
Químico 6002

Cor do rótulo: Branco
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 210g)
Fabricante: 3M
Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho
Químico 6001

Cor do rótulo: Preto/Letras brancas
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para longos turnos de trabalho (apenas 190g)

Cód. 000

Cartucho
Químico 6004

Cor do rótulo: Verde
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para
longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M
Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho
Químico 6005

Cor do rótulo: Preto/Letras Ocre
Cartucho Classe 1, mais leve e adequado para
longos turnos de trabalho (apenas 210g)

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanho: Único

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: CARTUCHO

Cód. 000

CA: 5658

Cód. 000

Cartucho Comfo II

Cartucho químico. Indicado para Vapores orgânicos e Gases ácidos. Atende a linha de Semifaciais Comfo II da MSA
Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000

Cartucho Baioneta
VO.GA GMC

Cartucho químico. Indicado para Vapores orgânicos e Gases ácidos. Atende toda familia
Advantage da MSA.
Fabricante: MSA
Tamanho: Único

55

Cód. 000

Cartucho Baioneta GME

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: ACESSÓRIOS

Cartucho químico multigases. Indicado para
Vapores Orgânicos, Gases ácidos, Amônia,
Metilamina e Formaldeído. Atende toda família Advantage da MSA

Cartucho GMD Amônia

Cartucho químico. Indicado para Amônia/
Metilamina. Atende a linha Queixo da MSA
com rosca RD-40.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Adaptador Central 6864
para Peças Faciais

O Adaptador Central 6864 é utilizado com as peças faciais 3M™ Série 6800. Ele inclui a válvula
de exalação 3M™ Cool Flow, tecnologia exclusiva 3M™ que aumenta o conforto do usuário,
proporciona respiração mais natural e reduz a
temperatura dentro do respirador - sem esquecer da sua segurança.

Cód. 000

Válula de Inalação 7582
para Respiradores 3M

A Válvula de Inalação 3M™ 7582 é uma peça de
reposição para os respiradores 3M™ Séries 7500
e FF 400 (vendidos separadamente). Ela é fácil de
ser instalada, permitindo rápida substituição, e
estende a vida útil dos equipamentos de proteção
respiratória.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Válvula de Exalação para
Respiradores - Serie 6200

A Válvula de Exalação 6889 é uma peça de
reposição desenhada para ser utilizada com
os Respiradores 3M™ Série 6200 (vendidos
separadamente).

Cód. 000

Filme Protetor 6885 para
Respiradores - Serie 6800

Protege o visor dos respiradores contra arranhões e poeira. Protege o seu investimento nos
equipamentos respiratórios, proporcionando
maior durabilidade e os melhores resultados nas
operações. Especialmente recomendado para uso
em pinturas

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Tirante 6897 para
Respiradores - Serie 6800

O Tirante 6897 é uma peça de reposição para
os Respiradores 3M™ Série 6800. São tirantes
em elastômero sintético que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador.
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Cód. 000

Cód. 000

Válvula de Inalação 6893
para Respiradores

A Válvula de Inalação 6893 é uma peça de reposição desenhada para ser utilizada com os Respiradores 3M™ Séries 6200 e 6800 (vendidos separadamente). Ela mantém a performance original das
peças faciais e estende a vida útil dos equipamentos.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Tirante 7581 para
Respiradores - Serie 7500

O Tirante 7581 é uma peça de reposição para
os Respiradores 3M™ Série 7500. São tirantes
elásticos que fixam o respirador à cabeça do
usuário, proporcionando vedação adequada e
conforto ao trabalhador.

Cód. 000

Copa Nasal FF-400-11 p/
Respiradores - FF-400

A Copa Nasal FF-400-11 é uma peça de reposição
para os Respiradores 3M™ Série FF-400. É utilizada para evitar o embaçamento da lente e não acumular o ar exalado dentro do respirador.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Botão pata Tirante para
Respiradores - FF-400

O Botão para Tirante FF-400-02 é uma peça
de reposição para os Respiradores 3M™ Série
FF-400 (vendidos separadamente). É fabricado em plástico e, como parte das peças aprovadas de substituição 3M™, pode resultar
uma maior vida útil para o equipamento de
proteção respiratória.

Cód. 000

Tirante Fixo 6281 para
Respiradores - Serie 6200

O Tirante Fixo 6281 é uma peça de reposição para
os Respiradores 3M™ Série 6200. São tirantes
elásticos que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Anel de Vedação 6895
para Respiradores

O Anel de Vedação 6895 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Séries 6200
e 6800. Com ele, você reduz os custos de manutenção do sistema, permitindo o uso prolongado dos respiradores e seus acessórios. Além
disso, estende a vida útil da peça facial, o que
pode resultar na redução dos custos.

Cód. 000

Conjunto de Baloneta para
Respiradores - Série FF-400

O Conjunto de Baioneta FF-400-08 é uma peça
de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF400. Ele inclui válvula de inalação.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Lente 6898 para
Respiradores - Serie 6800

A Lente 6898 é uma peça de reposição para os
Respiradores 3M™ Série 6800. É uma lente de
policarbonato que oferece amplo campo visual para facilitar o dia a dia do trabalhador. Ela
pode resultar em economia de custos e maior
durabilidade do equipamento de proteção
respiratória.

Cód. 000

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Adaptador para Filtros 502

O Adaptador para Filtros 502 permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Ele é utilizado para fixar os filtros para particulados 3M™
Série 2000 e 7093 sobre os cartuchos químicos
3M™ série 6000 (cartuchos e filtros são vendidos
separadamente). É um componente aprovado
para o sistema de respiração 3M™.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

57

Cód. 000

Armação para Lente
de Grau 6878 - Serie 6800

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: ACESSÓRIOS

Permite que você utilize suas lentes de grau corretivas e faça ajustes para ter maior conforto.
Não prejudica a vedação e a sua segurança

Cód. 000

Moldura 6899 para Visor
dos Respiradores

A Moldura para visor 6899 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6800.
Serve para fixar a Lente 6898 (vendida separadamente) na peça facial.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Presilha para Tirante para
Respiradores Serie FF-400

A Presilha para Tirante FF-400-01 é uma peça de
reposição para os Respiradores 3M™ Série FF400 (vendidos separadamente).

Cód. 000

Retentor para Filtros 501

O Retentor para Filtros 501 permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Ele é utilizado para fixar os filtros para particulados 5N11.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Assento para Filtros 603

O Assento para Filtros 603 permite o uso dos
filtros para particulados 3M™ 5N11 ou 3M™
5935 diretamente com peças faciais. Deve ser
usado em conjunto com o retentor 501.

Cód. 000

Suporte para Conforto para
Respiradores Serie FF-400

O Suporte para Conforto FF-400-06 é uma peça
de reposição para os Respiradores 3M™ Série FF400.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Copa Nasal 6894 para
Respiradores Serie 6800

A copa nasal 6884 é uma peça de reposição
para os Respiradores 3M™ Série 6800. Ele
mantém os padrões originais de desempenho
da peça facial.

Cód. 000

Visor para Respiradores
Serie FF-400

O Visor FF-400-03 é uma peça de reposição para
os Respiradores 3M™ Série FF-400 (vendidos separadamente). Possui uma ampla lente de policarbonato com tratamento Scotchgard.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Tampa com Trava
para Holder

Tampa Oval “Holder” para ltro mecânico e
cartuchos ovais tipo baioneta.

Cód. 000

Anel Prendedor para
Filtro Mecânico

Anel Prendedor para uso em ltros mecânicos
sobrepostos aos cartuchos ovais MSA.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Fabricante: MSA
Tamanho: Único
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PROTEÇÃO FACIAL: MÁSCARA DE PROTEÇÃO

Cód. 000

Máscara de Proteção
Facial FGF 700

Acoplável ao capacete 3M H-700. Seu visor
moldado em policarbonato de excelente qualidade traz durabilidade ao produto e uma excelente relação custo benefício.

Cód. 000

Indicado para trabalhos leves. O visor V4F
montado com capacetes 3M satisfaz os requisitos da norma ANSI Z81.1, para impactos básicos. 1mm de espessura.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 36527

CA: 30588

Cód. 000

Máscara de Proteção
Facial WP96

Visor moldado em policarbonato. Acoplável aos
capacetes 3M H-700. Oferece ótima proteção
em ambientes com faíscas e detritos, especialmente em operações como raspagem, escarificação, perfuração, esmerilhamento, usinagem,
rebitagem, lixamento e serragem

Cód. 000

Máscara de Proteção
Facial WP96 - Verde 3.0

O ajuste à cabeça do usuário é feito através
de uma suspensão com catraca. O visor verde
atende aos requisitos de filtragem de radiação
Ultravioleta, Luz Visível e Infravermelho de
acordo com a tonalidade 3.0 segundo a norma
ANSI Z87.1, o que o torna indicado para trabalhos em ambientes com fornos, dentre outros.

Fabricante: 3M

Fabricante: 3M

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 30588

CA: 18995

Cód. 000

Máscara de Proteção Facial WP96 - Transparente

A Máscara de Proteção Facial 3M WP96 com Suspensão Catraca é um visor moldado em policarbonato
de excelente qualidade, trazendo durabilidade ao produto. O ajuste à cabeça do usuário é feito por meio
de uma suspensão com catraca. Para ser usado em ambientes onde exista o risco de impactos de partículas e respingos na face do usuário
Fabricante: 3M
Tamanhos: Único
CA: 18995

Cód. 000

Proteção Facial para Capacete

Kit Protetor Facial com viseira em Policarbonato nas cores Cristal e Fumê
(Tonalidade 3). O equipamento é constituído de um KIT composto de uma
Testeira, Haste de articulação, Clip e Viseira.
Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
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Máscara de Proteção
Facial V4D - 10 uni

Protetor Facial
Confort

Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 36802

Cód. 000

Protetor Facial com
Lente em Policarbonato

Protetor Facial de Segurança constituído de testeira e carneira plástica, com viseira incolor em
Policarbonato, com tira absorvedora de suor,
para um melhor conforto.
Fabricante: Distray
Tamanhos: Único
CA: 11969

Cód. 000

Protetor Facial
Ampla Visão Plus

Cód. 000

Protetor Facial
Ampla Visão

Fabricante: Distray

Fabricante: Distray

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 36803

CA: 36801

Cód. 000

Máscara Solda Sightgard
Shade Visor Fixo

Máscara de Solda para proteção dos olhos e
face contra radiação infravermelha e luminosidade intensa proveniente da solda elétrica,
radiação ultravioleta. Utilizada para trabalhos com soldagem acoplada ao capacete
V-Gard.

Cód. 000

Suporte Arco Elétrico
para Visor V-Gard 190

Design moderno com dois canais em “V” e um
ressalto central em “V”, que possibilita uma
perfeita harmonia com os capacetes V-Gard.
Trilhos que permitem ajuste de distância da
face. Possibilita ajuste para trabalhos com máscaras semifaciais.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 36369

CA: 31752

Cód. 000

Visor Arco Elétrico V-Gard
190 Plus com Queixeira

Oferece proteção contra: Impacto, Raios Ultra
Violeta (UV), Arco Elétrico e Proteção de queixo. Feito em Policarbonato Verde.
Fabricante: MSA
Tamanhos: Único
CA: 33745

Cód. 000

PROTEÇÃO FACIAL: MÁSCARA DE PROTEÇÃO

Cód. 000

Kit Facial para Capacete

Oferecem proteção contra: Impacto e Riscos.
Feito em policarbonato incolor.
Fabricante: MSA
Tamanhos: Único
CA: 27950
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Protetor Facial Headgear
240 Tempgold

PROTEÇÃO FACIAL: MÁSCARA DE PROTEÇÃO

Cód. 000

Utilizado para aplicações de alta temperatura.
Dispensa o uso do capacete, possui catraca de
juste e regulagem de altura na parte superior.
Visor de policarbonato verde com película
dourada.

Cód. 000

Protetor Facial V-Gard
190 Mesh Plus

Oferece proteção contra Impacto facial e
queixo. Feito em tela de aço com pintura
epox na cor preta. Suporte, Visor e Queixeira

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 35720

CA: 31752

Cód. 000

Queixeira V-Gard Padrão

As queixeiras para Protetores Faciais V-Gard
proporcionam extra proteção à face e pescoço
do usuário contra impactos e respingos.

Cód. 000

Visor Protetor Facial
Incolor V-Gard 190

Visor em Policarbonato Incolor.
Fabricante: MSA
Tamanhos: Único

Fabricante: MSA

CA: 31752

Tamanhos: Único

Cód. 000

Máscara Celeron

Máscaras utilizadas para proteção visual e facial
dos raios ultravioletas e infravermelhos do arco
elétrico. Usadas com lentes retangulares.
Fabricante: Carbografite
Tamanhos: Único
CA: 6135

Cód. 000

Kit Proteção Facial
Plano Mola

Conjunto de proteção facial e adaptador para
capacete. Componentes: protetor facial plano e
adaptador de mola.

Cód. 000

Protetor Facial Plano
Incolor

Lente fabricada em PETG para proteger o rosto dos golpes, impato de partículas, pó, faíscas
respingos químicos. Design envolvente, fornece
proteção frontal e lateral, desde a testa até o
queixo. Modelo Plano.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único
CA: 36162 | 37704
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Protetor Facial Bolha

Lente fabricada em policarbonato para proteger
o rosto dos batidas, impato de partículas, pó, faíscas e respingos químicos. Modelo Bolha Visor
Premium com desenho esférico que segue as linhas do rosto. Feito em policarbonato. Filtro UV.

Cód. 000

Protetor Facial Cilíndrico

Lente fabricada em policarbonato para proteger o
rosto dos golpes, impato de partículas, pó, faíscas
respingos químicos. Design envolvente, da proteção frontal e lateral, desde a testa até o queixo. Filtro UV. Modelo Cilindrico oferece maior proteção
lateral

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 36024 | 37738

CA: 39768 | 39869 | 39801 | 42112

Cód. 000

Protetor Facial Cilíndrico
Arc-Flash AF

✓ Protetor facial acoplado a capacete de segurança composto um arco de material plástico preto
(poliamida)
✓ Um visor fabricado em material plástico (policarbonato) cor verde e um protetor de queixo de
material plástico (polipropileno)
✓ Para uso com os capacetes: “GENESIS”

Cód. 000

Malha Plástica

✓ Tela plástica de nyllon
✓ Quadro de polipropileno ventilado
✓ Tela de proteção facial que apresenta uma malha plástica dentro da armação feita
em polipropileno.
✓ Indicada en tarefas florestais como corte e
poda.
✓ Protege o rosto de gravetos, vegetação e partículas.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único

Fabricante: Libus

CA: 41986

Tamanhos: Único

Cód. 000

Kit Florestal

✓ Kit combinado de proteção da cabeça, facial e
auditiva.
✓ Visor basculante 90°.
✓ Projetado para tarefas florestais de nível industrial.

Cód. 000

Kit Roçador

✓ Suporte para protetor facial com suspensão
catraca.
✓ Projetado para tarefas de capinação, colheita,
manutenção de estradas e de parques.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Kit Eco Florestal Genesis

✓ Capacete Laranja Genesis
✓ Abafador L340 Capacete
✓ Malha plastica
✓ Adaptador Genesis

Cód. 000

PROTEÇÃO FACIAL: MÁSCARA DE PROTEÇÃO

Cód. 000

Kit Capacete Genesis

✓ Capacete Capacete Genesis
✓ Suspensão
✓ Jugular simple

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único
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Cód. 000

Kit Arc-Flash

PROTEÇÃO FACIAL: SUPORTE E KIT

✓ Capacete genesis branco
✓ Suspensão text catraca
✓ Adaptador genesis
✓ Protetor facial Arc-Flash
✓ Jugular simples

Suporte para Proteção
Suspensão de Catracas

Suporte para protetor facial com suspensão catraca. Projetado para tarefas de capinação, colheita,
manutenção de estradas e de parques.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Kit Eco Facial

✓ Suspensão pinos
✓ Protetor facial plano

Cód. 000

Kit Ferramentas de Corte

✓ Kit combinado de proteção facial e auditiva.
✓ Projetado para tarefas de corte e mecanização
que requerem proteção facial de alto impacto.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Kit Eco Roçador

Suporte para protetor facial com suspensão catraca. Projetado para tarefas de
capinação, colheita, manutenção de estradas e de parques.

Cód. 000

Suporte para Proteção
Facial Suspensão de Pinos

Desenhado para montar diferentes tipos de telas
faciais (visores, malhas) e usar-lo individualmente. Indicado para atividades onde NÃO é requerida proteção da cabeça.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

Cód. 000

Kit Mecanização Leve

✓ Kit combinado de proteção facial e
auditiva.
✓ Visor basculante 90°.
✓ Banda de nuca ergonômica com 2
posições de regulagem para uma perfeita
fixação na cabeça.
✓ Projetado para tarefas de polimento,
lixamento, escovação que não necessitam
de proteção facial de alto impacto.
Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
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Cód. 000

Cód. 000

Kit Jardineiro

✓ Conjunto integrado de proteção facial e auditiva.
✓ Visor basculante 90°.
✓ Banda de nuca ergonômica com 2 posições de
regulagem para uma perfeita fixação na cabeça.
✓ Tarefas orientadas de capina, colheita, manutenção de estradas e parques.

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único

Máscara de Solda Automática
Strong Welder 800

Contra impacto de partículas. Filtro de escurecimento
no interior da máscara Strong Welder é compatível com
os filtros Libus serie 1000,1500,2000.

Cód. 000

Máscara de Solda Autom.
Strong Welder 2000

Filtro de escurecimento no interior da máscara
Strong Welder é compatível com os filtros Libus
serie 1000,1500,2000. Possui filtro UV-IR. Suspensão com zíper para ajuste á cabeça e pin-lock
para regulação de luz vertical.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 41572

CA: 41572

Cód. 000

Máscara de Solda Automática
Strong Welder 1500

Filtro de escurecimento no interior da máscara
Strong Welder é compatível com os filtros Libus serie
1000,1500,2000. Possui filtro UV-IR. Suspensão com
zíper para ajuste á cabeça e pin-lock para regulação de
luz vertical.

Cód. 000

Máscara de Solda Autom.
Strong Welder 1000

Contra impacto de partículas. Filtro de escurecimento no interior da máscara Strong Welder é compatível com os filtros Libus serie
1000,1500,2000.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 41572

CA: 41572

Cód. 000

Máscara de Solda Automática
Strong Centurión SW-510

Contra impacto de partículas. Possui filtro UV-IR.Suspensão com zíper para ajuste á cabeça e pin-lock para
regulação de luz vertical. Com tela anti-faíscas de reposição.

Cód. 000

Máscara Fixa Strong
Welder 500

Máscara de solda. Cobre filtro e proteções das
lentes feitos de PETG. Tira de suor acolchoada e
absorvente. Reversível e lavável. Difusor de exalação que reduz o embaciado do visor direcionando o ar exalado às aberturas de ventilação.

Fabricante: Libus

Fabricante: Libus

Tamanhos: Único

Tamanhos: Único

CA: 41572

CA: 42026

Cód. 000

PROTEÇÃO FACIAL: MÁSCARA DE SOLDADOR

Cód. 000

Máscara Fixa 500

Protegem os olhos e o rosto do trabalhador contra queimaduras de radiação, faíscas, respingos e partículas de metal quente presentes nas tarefas de soldagem (equipadas com o filtro apropriado de acordo
com a recomendação do padrão ANSI Z87.1). Feito de polipropileno (PP).

Fabricante: Libus
Tamanhos: Único
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VESTIMENTA E
IMPERMEÁVEIS

5 passos para selecionar
uma vestimenta química

1

Identificar o Risco de Exposição “Principal”

QUÍMICOS
- Gás/Vapor
- Líquidos
- Sólidos
-Puras ou Misturas

2

CONTAMINAÇÃO
POR PARTÍCULAS

AGENTES BIOLÓGICOS/
AGENTES INFECTIVOS

- Transportada pelo ar
- Partículas radioativas

- Sangue
- Aerodispersado/ sólidos

Determine o Nível de Exposição
Em seguida, identifique o “tipo” ou “tipos” a serem considerados

NÍVEL

A/B

C/D

B/C

TIPO

TIPO
1/2

TIPO
3

TIPO
4

NÍVEL DE
EXPOSIÇÃO

Gás/Vapor

Spray líquido
sob pressão
(jato de spray)

Spray líquido
chuveiro/
saturação

3
4
5

TIPO
5
Partículas secas
transportadas
pelo ar

TIPO
6
Leve
pulverização/
Névoa

Considerar os Perigos “Secundários”

Revisão de Dados Técnicos
Revise os dados técnicos do produto em relação às propriedades físicas, barreira de
proteção e conforto - combine com a avaliação de resultados dos estágios 1-3

Selecione o Produto
Confira nas próximas páginas, os produtos disponíveis.

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Cód. 000

Macacão de Segurança
Tipo 6

Confeccionado em tecido laminado microporoso, o macacão de segurança STEELFLEX fornece uma barreira de proteção leve e efetiva
contra partículas secas.

Cinta Ergonômica

A cinta ergonômica STEELFLEX auxilia na prevenção de lesões e torções causadas por sobrecargas
na musculatura das costas e abdômen, oferecendo
firmeza aos movimentos bruscos e correção da
postura cervical.

Fabricante: Steelflex
Tamanhos: Único

Fabricante: Steelflex

CA: 39707
Cores:

Tamanhos: P | M | G | XG
Cores:

Cód. 000

Faixa Abdominal Lombar Modelo Full

As Faixas Lombares Mazola, foram elaboradas com a finalidade de proteger a
coluna de esforços intensos. Fabricado em tecido resistente, estruturados com
talas/barbatanas de nylon flexível de maneira ajustar o contorno da coluna na
região lombar.
Fabricante: Mazola
Tamanhos: Único
Cores:

Cód. 000

Blusão Operador
de Motoserra

O blusão de segurança Sayro é indicado
para uso em trabalhos como corte de florestas plantadas de eucalipto, pinus, corte
de madeiras, entre outros trabalhos que
requerem a utilização de motosserra e necessitam de proteção anticorte.
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Cód. 000

Cód. 000

Calça Operador
de Motoserra

A calça de segurança Sayro é indicada para uso
em trabalhos como corte de florestas plantadas
de eucalipto, pinus, entre outros trabalhos que
requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

Fabricante: Sayro

Fabricante: Sayro

Tamanhos: P | M | G | GG

Tamanhos: P | M | G | GG

CA: 38921
Cores:

CA: 36600
Cores:

Avental de segurança

Avental impermeável para proteção de respingos
de produtos químicos durante trabalhos como
pulverização, fumigação com agrotóxicos.

Cód. 000

Macacão para Apicultura

Macacão para apicultura desenvolvido de forma a proteger o usuário de picadas de abelhas,
vespas e maribondo.

Fabricante: Sayro

Fabricante: Sayro

Tamanhos: Único

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
Cores:

CA: 32513
Cores:

Cód. 000

Conjunto para Pulverização de
Agrotóxicos Tipo I

Conjunto hidrorrepelente para proteção do tronco,
membros superiores e inferiores do usuário contra
respingos de produtos químicos durante trabalhos
com pulverização de agrotóxicos.

Cód. 000

Conjunto para Pulverização
de Agrotóxicos Tipo II

A vestimenta hidrorrepelente foi desenvolvida de
forma a amenizar os riscos para aplicação de veneno para mato.

Fabricante: Sayro

Fabricante: Sayro

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG

CA: 17917
Cores:

CA: 17917
Cores:

Cód. 000

IP-60 Proteção Total Contra
Partículas Não Agressivas

Fabricante: Interfiltros
As vestimentas INTER PROT IP60 são confeccionadas em não tecido, composto por três camadas de polipropileno, denominado SMS (Spun-Melt-Blow-Spun).
As duas bases de Spun são unidas pelo Melt, conferindo ao material excelente resistência mecânica e estabilidade dimensional. A camada de Melt-Blown é que
garante a efetiva barreira contra partículas.

Cód. 000

IP-130 Proteção Total Contra
Produtos Químicos Agressivos

Fabricante: Interfiltros
As vestimentas INTER PROT IP 130 são indicadas
para uso em ambientes onde o risco de contaminação
seja caracterizado por produtos químicos agressivos à
pele, na forma sólida ou líquida. Suas aplicações mais
comuns são: Laboratórios, manipulação de defensivos
agrícolas, contato com combustíveis fósseis minerais e
outras aplicações onde haja risco de exposição a produtos químicos nocivos à pele.

Cód. 000

IP-100 Proteção Total
Contra Partículas e Névoas

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Cód. 000

Fabricante: Interfiltros
As vestimentas INTER PROT IP 100 são indicadas para uso em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras,
partículas ou névoas de pouca toxicidade. Suas
aplicações mais comuns são: Salas de pintura,
alumina, cimenteiras, fabricantes de pneus e borrachas, e serviços de manutenção e limpeza geral.

Cód. 000

IP-260 Proteção Total
Contra Locais Contaminados

Fabricante: Interfiltros
As vestimentas INTER PROT IP 260 são indicadas
para uso em ambientes onde o risco de contaminação
seja caracterizado por produtos químicos agressivos
à pele, na forma sólida ou líquida. Suas aplicações
mais comuns são: Laboratórios, manipulação de defensivos agrícolas, e outras aplicações onde haja risco de exposição a produtos químicos nocivos à pele.
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VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Cód. 000

Japona Frigorífica Nylon - Sobretudo

Japona Térmica impermeável para baixa temperatura. Resistente
para temperaturas de até -45° com segurança. A japona térmica
possui manta de 150 gr/m² a 300 gr/m² com 4 botões de pressão
metálicos e velcro.
Fabricante: Maicol
Tamanhos: P | M | G | GG | XG
Cores:

Cód. 000

Calça Frigorífica em Nylon

Confeccionada com forro interno e manta térmica em poliéster.
Resistente a temperaturas de até -45º com segurança. Ajuste com
cordão de poliéster na cintura.
Fabricante: Maicol
Tamanhos: P | M | G | GG | XG
Cores:

Cód. 000

Blusão Nylon p/ Jatista

Blusão de Segurança para Jatista em nylon, com mangas compridas,
sem abertura frontal. Na cor azul. Proteção do Tronco e Braços contra riscos mecânicos.
Fabricante: Cobau
Tamanhos: P | M | G | GG
Cores:

Cód. 000

Calça Nylon p/ Jatista

Calça de Segurança para Jatista em nylon, com mangas compridas,
sem abertura frontal. Na cor azul. Proteção do Tronco e Braços contra riscos mecânicos.
Fabricante: Cobau
Tamanhos: P | M | G | GG
Cores:
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Macacão de Segurança
Covertech 100

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme
de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper
bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

Cód. 000

Macacão de Segurança
Covertech 300

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com uma
camada laminada de polietileno. Proteção à
agrotóxicos e resistência a líquidos e partículas
sólidas químicas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanhos: EP | P | M | G | EG | EEG

Tamanhos: EP | P | M | G | EG | EEG

CA: 39183
Cores:

CA: 39182
Cores:

Cód. 000

Macacão de Segurança
Covertech 200

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno SMS.
Indicada para proteção do tronco e membros,
superiores e inferiores, contra respingos de
produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que
envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.

Cód. 000

Touca TNT Clipada

Touca confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) clipada, sanfonada. Indicadas para proteção
da cabeça do trabalhador, a fim de evitar a queda
de fios de cabelos nos produtos, pacientes e/ou
máquinas que possam colocar o trabalhador em
perigo.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanhos: EP | P | M | G | EG | EEG

Tamanho: Único

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Cód. 000

CA: 39299
Cores:

Cód. 000

Touca Rede Preta

Touca confeccionada com fios de poliamida e
elástico costurado (em overloque) na extremidade. Indicado para trabalhos em operações de
estética, cosméticos, cozinhas industriais, restaurantes, food service, laboratoriais e indústrias alimentícias.

Cód. 000

Touca Rede Branca

Touca confeccionada com fios de poliamida e
elástico costurado (em overloque) na extremidade. Indicado para trabalhos em operações de estética, cosméticos, cozinhas industriais, restaurantes, food service, laboratoriais e indústrias
alimentícias.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: Único
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Cód. 000

Avental TNT
Manga Longa 20gr

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Avental confeccionado em TNT (Tecido Não
Tecido), manga longa, elástico nos punhos e
tiras nas costas. Gramatura 20 gr/m2.

Avental Polietileno

Cód. 000

Avental confeccionado em polietileno
Comprimento: 1,20mt

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Bota Polietileno
com Elástico

Bota Polietileno com elástico. Indicado para
atividades onde seja necessário proteção do
produto como em processamento de carnes
in natura, massas, chocolates, castanha e
outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.

Avental TNT
Manga Longa 30gr

Cód. 000

Avental confeccionado em TNT (Tecido
Não Tecido), manga longa, elástico nos
punhos e tiras nas costas. Gramatura 30
gr/m2.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Conjunto Polietileno

Calça e blusa polietileno com elástico no
punho e pés. Indicado para atividades onde
seja necessário proteção do produto como
em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos.
Análise de qualidade, tratamento estético
entre outros.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único

Cód. 000

Perneira Impermeável

Perneira para proteção do usuário contra a umidade proveniente de operações com uso de água,
confeccionada em tecido sintético plástico com
PVC em ambas as faces (Trevira), costura através
de solda eletrônica, fechamento por velcro.
Fabricante: Brascamp
Tamanho: Único
CA: 28302
Cores:
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Cód. 000

Vestimenta de Proteção
Hidrorepelente

Conjunto de proteção para manuseio de defensivos agrícolas nos mais diversos tipos de culturas,
respeitando a ISO 27065 e a NR31, permite a respiração e transpiração da pele, e cumpri todas as
funções protetivas do trabalhador. Tecido misto
com tratamento hidro-repelente.
Fabricante: Brascamp
Tamanho: Único
CA: 40907
Cores:

Bone Árabe

Boné de proteção da cabeça do usuário, com aba
de PVC revestida, elástico na nuca, velcro na parte frontal para fechamento.

Fabricante: Brascamp
Tamanho: Único
CA: 39856 | 39760
Cores:

Cód. 000

Capuz Antiácido

Capuz de proteção da cabeça e rosto do usuário confeccionado em Trevira KP500, com visor
flexível no rosto, opção de carneira ou não para
ajustes.

Cód. 000

Cinta Lombar

Cinta de proteção lombar confeccionada
em elástico 100% poliéster, com velcro
duplo na parte frontal para ajuste e fechamento, 5 hastes de PVC nas costas, faixa refletiva nas costas para melhor visibilidade,
suspensório em elástico.
Fabricante: Brascamp
Tamanhos: M | G | GG
Cores:

Cód. 000

Mangote
Impermeável

Acessório de braço para proteção do usuário contra umidade proveniente de operação com uso de água, com elásticos nas
extremidades.

Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: Único
Cores:

Tamanhos: 40 X 60cm
CA: 37667
Cores:

Cód. 000

Touca Soldador

Touca de proteção da cabeça do usuário,
elástico na nuca, velcro na parte frontal
para fechamento, confeccionado em tecido
brim leve.

Cód. 000

Avental Frontal com
Tiras Soldadas

Avental de segurança com tiras fixas do
mesmo material no pescoço e tiras soldadas na cintura para ajuste com engate
rápido.

Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanho: Único
CA: 39760
Cores:

Tamanho: 1,20 X 0,65
Cores:

Cód. 000

Avental Frontal com
Ilhós e Cordão

Avental de segurança com 4 ilhóses e cordão de nylon para ajustes no pescoço e na
cintura.

Cód. 000

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Cód. 000

Avental Barbeiro

Avental de segurança com mangas longas,
elásticos nas costas, tiras do mesmo material soldadas na cintura para ajustes com
engate rápido.

Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanho: 1,20 X 0,70
Cores:

Tamanho: 1,20 X 0,65
Cores:
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Cód. 000

Blusão PVC Forrado

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Blusão de Segurança, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro de
poliéster, costuras através de solda eletrônica.

Cód. 000

Blusão K para
Trevira Forrado

Blusão de Segurança, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC em ambas as
faces (Trevira) com tramas de poliéster internas, costuras através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

CA: 28481
Cores:

CA: 28438
Cores:

Cód. 000

Blusão PVC Laminado

Blusão de Segurança, confeccionado em tecido sintético 100% PVC sem forro, costuras
através de solda eletrônica.
Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28481
Cores:

Cód. 000

Calça K para
Trevira Forrado

Calça de Segurança, tipo pijama, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC em
ambas as faces (Trevira), costuras através de
solda eletrônica.

Cód. 000

Calça PVC Forrado

Calça de segurança, tipo pijama, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC
com forro, costuras através de solda eletrônica.
Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28482
Cores:

Cód. 000

Calça Laminada (Vinil)

Calça de segurança, tipo pijama, confeccionado em tecido sintético 100% PVC sem forro,
costuras através de solda eletrônica.
Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

CA: 28482
Cores:

CA: 28439
Cores:

Cód. 000

Capa PVC Forrado

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC
com forro, costuras através de solda eletrônica.
Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28449
Cores:
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Cód. 000

Capa K para Trevira
Forrado

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em
PVC em ambas as faces (Trevira), costuras
através de solda eletrônica.
Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG
CA: 28451
Cores:

Capa Laminada (Vinil)

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético 100% PVC sem
forro, costuras através de solda eletrônica.

Cód. 000

Moto Speed
Feminino

Blusão e Calça confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costura por solda eletrônica, faixas refletivas.

Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

CA: 28450
Cores:

CA: 28481
Cores:

Cód. 000

Moto Race

Blusão e Calça confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costura
por solda eletrônica, faixas refletivas.

Cód. 000

Macacão de PVC
Forrado

Vestimenta de segurança, tipo macacão,
confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC, com forro de poliéster, costuras
através de solda eletrônica.

Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

CA: 28482
Cores:

CA: 28452
Cores:

Cód. 000

Macacão K para
Trevira Forrado

Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em tecido sintético plastificado em
PVC, em ambas as faces (KP) e trama interna
de poliéster, costuras através de solda eletrônica.

Cód. 000

Blusão Saneamento

Blusão confeccionado em tecido sintético
plastificado em PVC em ambas as faces (Trevira) com trama de poliéster interna KP500,
com capuz fixo, mangas longas com luvas de
PVC acoplados, fechamento frontal por meio
de zíper e velcro.

Fabricante: Brascamp

Fabricante: Brascamp

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG | EXGG

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG

CA: 28448
Cores:

CA: 28446
Cores:

Cód. 000

Calça Saneamento

Vestimenta de segurança, tipo calça, confeccionado em tecido sintético plastificado com
PVC em ambas as faces, costuras através de
solda eletrônica.
Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 28447
Cores:

Cód. 000

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Cód. 000

Jardineira
Saneamento

Vestimenta de segurança, tipo jardineira,
confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces, costuras
através de solda eletrônica, suspensório do
mesmo material com meia argola.
Fabricante: Brascamp
Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 28440
Cores:
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Cód. 000

Macacão Saneamento

Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC
em ambas as faces, costuras através de solda eletrônica, com capuz.
Fabricante: Brascamp

VESTIMENTA E IMPERMEÁVEIS

Tamanhos: P | M | G | GG | EXG
CA: 28445
Cores:

Cód. 000

Avental Barbeiro

Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro (Soldador), com e sem emenda, confeccionado em Raspa de couro bovino curtido
ao cromo, costurado com fio 100% algodão
ou aramida com tiras laterais em Raspa para
fixação e ajuste do Avental, com elásticos
de ajuste nas costas e no cano da manga.

Avental de Raspa

Avental de segurança confeccionada em raspa,
fivelas metálicas e tiras em raspa, costurado
com linha de algodão.

Fabricante: Luveq
Fabricante: Luveq
Tamanho: Único

Cód. 000

Cinta Ergonômica
Abdominal

Fabricado em tecido resistente para proteção e sustentação da região lombar. Faixa
elástica com uma maior proteção

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: Único
Cores:
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Cód. 000

Tamanho: Único
CA: 38289

PROTEÇÃO
PARA AS MÃOS

RISCOS MECÂNICOS
A norma EN388 estabelece os critérios e parâmetros para proteção contra riscos mecânicos, e é expressa através de um pictograma seguido por 4
números (Niveis de desempenho), cada um representando um teste contra
um risco especifíco.

RISCOS QUÍMICOS
Trata-se de uma norma que especifíca os requisitos de luvas para proteger
o usúario contra agentes químicos e/ou micro-organismos e dentre os termos a serem utilizados. O pictograma que identifica essa norma é acompanhado por um código de letras. As letras JKL representam 3 dos 18 produtos químicos (Classes). Para ser aprovada, a luva deve obter um tempo
de permeação Maior ou igual que 30 minutos para pelo menos 3 produtos
químicos.

RISCOS TÉRMICOS
Trata-se de uma norma que especifíca requisitos básicos de segurança
para ensaios em luvas que são envolvidas em situações que exigem proteções contra riscos térmicos envolvendo calor e chamas.

RISCOs BAIXA TEMPERATURA
Trata-se de uma norma que define as exigências e métodos de ensaios das
luvas de proteção contra o frio transmitido por convecção ou contato até
50 graus negativos.
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Luva de segurança confeccionada com
borracha nitrílica, com revestimento fish
scale grip e antiderrapante na face palmar
e pontas dos dedos internamente, formato anatômico e ambidestra.

Cód. 000

SS1008 Polietileno
de alta densidade

Luva de segurança confeccionada com fios
de elastano e fibra de vidro com polietileno revestida com poliuretano, na face
palmar e pontas dos dedos, punho com
elastano e formato anatômico.

Fabricante: Super Safety

Fabricante: Super Safety

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 38645

CA: 32036

Cores:

Cores:

Cód. 000

SS1007 Polietileno
de alta densidade

Cód. 000

Super Glove

Luva de segurança confeccionada com
fios de elastano e fibra de vidro com polietileno, revestida com borracha nitrílica
SAND, na face palmar e pontas dos dedos,
punho com elastano e formato anatômico.
Fabricante: Super Safety

Fabricante: Super Safety

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 32039

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Mista

Proteção das mãos do usuário contra
agentes abrasivos, escoriantes cortantes e perfurantes.

Cód. 000

Luva Raspa
Petroleira

Proteção das mãos do usuário contra
agentes abrasivos, escoriantes cortantes e
perfurantes.

Fabricante: Procipa

Fabricante: Procipa

Tamanho:

Tamanho:

CA: 17074

CA: 11711

Cores:

Cores:

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Super Glove Black

Cód. 000

Luva Vaqueta com Reforço Palma

Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma. Proteção
das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes cortantes e perfurantes.
Fabricante: Procipa
Tamanho:
CA: 11711
Cores:
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Cód. 000

Luva Motosserrista
LOP 610

A Luva de segurança Sayro é indicada para
uso em trabalhos como corte de florestas
plantadas de eucalipto, pinus, entre outros
trabalhos que requerem a utilização de motosserra, e necessitam de proteção anticorte.

Luva de Segurança
SRO 500

Luva de segurança utilizada para trabalhos
com máquinas entre outros, oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Fabricante: Sayro

Fabricante: Sayro

Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5

Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5

CA: 36995

CA: 11409

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de Segurança
SRO 550

A Luva de segurança é indicada para trabalhos como manutenção, construção civil,
carga e descarga de materiais, manuseio de
ferramentas, atividades que necessitam de
proteção das mãos do usuário.

Cód. 000

Luva de Segurança
SRO 600

Luva de segurança utilizada para trabalhos
com máquinas entre outros, oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Fabricante: Sayro

Fabricante: Sayro

Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5

Tamanho: 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5

CA: 17802

CA: 14749

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Tricotada de
Poliester Cinza

Luva de segurança confeccionada em suporte
Têxtil de fibras sintéticas na cor Branca, composição 100% poliéster, e punho com acabamento em elastano.

Cód. 000

Luva Tricotada Cinza de
Poliéster com Pigmento

Luva de segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas leve com pigento
em PVC na região palmar, e punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 9

CA: 14749

CA: 14749

Cód. 000

Luva Tricotada de
Poliester Branca

Luva de segurança confeccionada em suporte
Têxtil de fibras sintéticas na cor Branca, composição 100% poliéster, e punho com acabamento em elastano.
Fabricante: Imbat
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Cód. 000

Cód. 000

Luva Tricotada Branca
Poliéster com pigmento

Luva de segurança confeccionada em suporte Têxtil de fibras sintéticas leve com pigento
em PVC na região palmar, e punho com acabamento em elastano.
Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 9

CA:

CA:

Luva de Poliester
com PU Preto

Luva de Segurança Tricotada sem
costura, confeccionada em fibras sintéticas, revestimento na palma, face
palmar e pontas dos dedos em poliuretano.

Cód. 000

Luva Tricotada Leve com
Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Com 4 fios, e pigmento em PVC na região palmar.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 9

CA:

CA:

Cód. 000

Luva Tricotada
Leve

Luva de Segurança confeccionada em
fibras naturais e sintéticas leve.. Com
4 fios leve, punho com acabamento em
elastano e costuras em Overloque.

Cód. 000

Luva Tricotada com
Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Com 4 fios, com
pigmento em PVC na região palmar, punho
com acabamento em elastano e costuras
em Overloque.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 9

CA:

CA: 9

Cód. 000

Luva Tricotada
Preta

Luva de Segurança confeccionada em
fibras naturais. Cor preta. Leve com 4
fios, punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Cód. 000

Luva Tricotada Preta
com Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Cor preta. Leve
com 4 fios, com pigmento em PVC na região palmar, punho com acabamento em
elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 9

CA:

CA:

Cód. 000

Luva Tricotada
Mesclada Leve

Luva de Segurança confeccionada em
fibras naturais e sintéticas. Cor mesclada. Leve com 4 fios, punho com acabamento em elastano e costuras em
Overloque.

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Tricotada Mesclada
Leve com Pigmento

Luva de Segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas. Cor mesclada.
Leve com 4 fios, com pigmento em PVC na
região palmar, punho com acabamento em
elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 9

CA:

CA:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Tricotada
Mesclada

Luva de Segurança confeccionada em fibras
naturais e sintéticas. Cor mesclada. Punho
com acabamento em elastano e costuras em
Overloque.

Luva de Nitrila
Verde Forrada

Luva de Segurança confeccionada elátex sintético de cor verde. Utilizada em indústrias
químicas e farmacêuticas, metal mecânica, indústria automobilística, autopeças, e outros.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de Latex
Forrada Laranja

Luva confeccionada em Látex natural, internamente flocada, com acabamento antiderrapante na palma, face palmas dos dedos e
pontas dos dedos. Utilizada em serviços gerais e terceirização, indústria em geral.

Cód. 000

Luva de Suedine com
Banho Janela em Latex

Luva de segurança confeccionada em suedine com baho em látex verde na palma, dorso
e ponta dos dedos. Punho com acabamento
em elastano.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de Suedine com
Banho Janela em Latex

Luva de segurança confeccionada em suedine
com baho em látex amarelo na palma, dorso e
ponta dos dedos. Punho com acabamento em
elastano.

Cód. 000

Luva de Suedine com
Banho Janela em Nitrila

Luva de segurança confeccionada em suedine
com baho em borracha azul nitrílica na palma,
dorso e ponta dos dedos. Punho com acabamento em elastano.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Tricotada
Palmar em Latex Azul

Luva de segurança confeccionada em suporte
têxtil em fibras sintéticas e naturais com banho em Látex enrugado na palma e ponta dos
dedos. Punho com acabamento em elastano e
costuras em Overloque.
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Cód. 000

Cód. 000

Luva Tricotada
Azul Vulcanizado

Luva de malha, coberta com borracha, confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais e sintéticas com aplique de Látex Vulcanizado Azul na palma e ponta dos dedos. Punho
com acabamento em elastano e costuras em
overloque.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Luva Tricotada em
Borracha Vulcanizada

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de Fibras naturais e sintéticas de cor
Branca com aplique de Látex vulcanizado na
palma e ponta dos dedos. Tecido malharia
circular.

Cód. 000

Luva de PVC
Verde - 26cm

Luva de segurança confeccionada com
forro em algodão e revestimento total
em PVC de cor verde, com acabamento antiderrapante na palma. Punhos de
26cm.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9 | 10

Tamanho: 9

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de PVC
Verde - 36cm

Luva de segurança confeccionada com forro
em algodão e revestimento total em PVC de
cor verde, com acabamento antiderrapante na palma. Punhos de 36cm. Utilizado em
construção cívil, e processos químicos.

Cód. 000

Luva de PVC
Verde - 46cm

Luva de segurança confeccionada com
forro em algodão e revestimento total
em PVC de cor verde, com acabamento antiderrapante na palma. Punhos de
46cm.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 9

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de Latex
Forrada Amarela

Indicado para atividades, serviços gerais e
terceirização, indústria em geral, construção
cívil, agronegócio, agricultura, jardinagem e
paisagismo, uso doméstico e outros.

Cód. 000

Luva de Latex
Neoprene Bicolor

Utilizado em indústria química, agropecuária, agroindústria, indústria alimentícias, e frigoríficas, saneamento básico,
serviçoes de conservação e limpeza,
jardinagem e paisagismo, agricultura, e
outras.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7| 8 | 9 | 10

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Tricotada Preta
Leve com Pigmento

Luva de segurança confeccionada em fibras
naturais e sintéticas leve, com pigmento em
PVC na região palmar, com 2 fios leve, punho
com elastano e costura em Overlock.

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Cód. 000

Luva Tricotada
Mesclada Pigmentada

Luva de segurança confeccionada em fibras
naturais e sintéticas na cor mesclada, com 5
fios. Pigmento em PVC na região palmar, punho com elastano e costura em Overlock.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho:9

CA:

CA:

Cores:

Cores:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Tricotada de
Poliéster Branca Leve

Luva de Segurança confeccionada em
suporte Têxtil de fibras sintéticas. Punho
com acabamento em elastano e costuras
em Overloque.

Luva de Segurança confeccionada em suporte
Têxtil de fibras sintéticas. Punho com acabamento em elastano e costuras em Overloque.

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 9

Tamanho: 9

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de Latex
Forrada Verde

Luva de Latex
Forrada Azul

Cód. 000

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de Latex Preta

Cód. 000

Luva Poliéster Anticorte
Banhada PU em Palma

Fabricante: Imbat

Fabricante: Imbat

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA:

CA:

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitrílica
Ambinitril Azul

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, ambidestra, sem forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos
dedos.
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Luva Tricotada de poliéster
Leve com Pigmento

Cód. 000

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sem Amido Saúde

Luva para procedimentos não cirúrgicos
confeccionada em vinil, sem pulverização
de pó bioabsorvível/amido, ambidestra,
superfície externa lisa, não estéril. Uso
médico hospitalar.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 37229

CA: 21088

Cores:

Cores:

Luva Vinil Sem
Amido Saúde

Usos gerais para trabalhos leves e médios, médicos hospitalares, laboratoriais, cosméticos, odontológicos, ambulatoriais, pesquisa e outros.

Cód. 000

Luva Vinil
Sem Amido

Usos gerais para trabalhos leves e médios,
protegendo o usuário em operações com o
objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 21088

CA: 20722 | 41546

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Vinil
Com Amido

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações com o objetivo de proteger o produto contra contaminações.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Luva VdBNit Malha

Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões, incluindo a presença
de fluidos químicos. Utilizada nos setores
operacionais.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 20723

CA: 25084

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva VdBNit Lona

Indicada para trabalhos de precisão
com médias e altas agressões, incluindo a presença de fluidos químicos. Utilizada nos setores operacionais para
manuseio de peças ou chapas secas.

Cód. 000

Luva Therma Grip Full

Indicada para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário contra agentes mecânicos
e atividades sob temperaturas (frias) de até
-35°C (Menos trinta e cinco graus Celsius),
com intermitência de 15 segundos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 25116

CA: 41784

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Therma Grip

Indicada para trabalhos leves e médios,
protegendo o usuário contra agentes
mecânicos e atividades sob temperaturas (frias) de até -35°C (Menos trinta
e cinco graus Celsius).
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Therma Corte IV

Indicada para proteção das mãos contra riscos mecânicos de média e alta intensidade,
em manuseio e corte de alimentos, nos postos de trabalho de abate, restaurantes e food
services.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 18663

CA: 18911

Cores:

Cores:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Therma Corte II

Luva de segurança confeccionada em
polietileno, fio de aço e fibras de poliéster e elastano, punho com fibras elásticas e fibras sintéticas como acabamento.

Luva Therma Corte I

Indicada para proteção das mãos contra
riscos mecânicos de média e alta intensidade, em manuseio e corte de alimentos,
nos postos de trabalho de abate, restaurantes e food services.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 18907

CA: 18906

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Therma

Luva de segurança tricotada com fibras
térmicas de poliéster e spandex, sem
emendas, ambidestra. Indicada para
proteger o usuário contra agentes mecânicos e térmicos (Quente e Frio)
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Luva Tátil Cinza

Luva de segurança confeccionada em
fibras sintéticas, revestimento da face
palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras
elásticas.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 17924

CA: 30511

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Tátil Black

Luva de segurança confeccionada em
fibras sintéticas, revestimento da face
palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras
elásticas.

Cód. 000

Luva Skinner PK

A luva Skinner PK foi desenvolvida para
manuseio de produtos em aéreas frigoríficas, que necessitem de proteção da
ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 8 | 9 | 10 | 11

CA: 30916

CA: 39925

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva PVC 46

Luva de segurança confeccionada em
suporte têxtil de algodão, revestimento
externo em policloreto de vinila (PVC) e
acabamento antiderrapante tipo areia,
na região palmar, ponta dos dedos e
dorso. 46 cm de comprimento.
Fabricante: Volk do Brasil

86

Cód. 000

Cód. 000

Luva PVC 36

Luva de segurança confeccionada em
suporte têxtil de algodão, revestimento
externo em policloreto de vinila (PVC) e
acabamento antiderrapante tipo areia,
na região palmar, ponta dos dedos e dorso. 36cm de comprimento.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 9 | 10

Tamanho: 9 | 10

CA: 37127

CA: 37127

Cores:

Cores:

Luva PVC 26

Luva de segurança confeccionada em
suporte têxtil de algodão, revestimento
externo em policloreto de vinila (PVC) e
acabamento antiderrapante tipo areia.

Cód. 000

Luva Orange

Luva de segurança confeccionada em
fibras naturais, gauge 10, revestida com
borracha vulcanizada na palma, punho
com fibras elásticas e acabamento com
fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 37127

CA: 21367

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sem Forro Branca

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, relevo antiderrapante na face
palmar e ponta dos dedos.

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sem Forro Azul

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, relevo antiderrapante na face
palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 16314

CA: 16314

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sem Forro Amarela

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, relevo antiderrapante na face
palmar e ponta dos dedos.

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sem Forro

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, relevo antiderrapante na face
palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 16314

CA: 16314

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sensi Violeta Slim

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem pó. Indicada para trabalhos
de precisão, protegendo o trabalhador
contra agentes químicos.

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sensi Soft Violeta

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, superfície da palma e dorso lisa,
ponta dos dedos texturizada, sem pulverização de dutividade

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 43174

CA: 35633

Cores:

Cores:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Nitrílica Sensi
Soft Sem Amido

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta
dos dedos texturizada, sem pulverização
de amido.

Luva Nitrílica
Sensi Slim

Luva de segurança confeccionada em nitrila,
texturizada nas pontas dos dedos, sem pó.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 35633

CA: 43174

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sensi Sem Amido

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido. Descartável.

Cód. 000

Luva Nitrílica Sensi
Cano Longo Plus

Luva de segurança confeccionada em nitrila,
totalmente texturizada, sem pulverização de
amido. Cano longo. Descartável.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 17968

CA: 17129

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sensi Black Slim

Luva de segurança confeccionada em nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem
pó. Indicada para trabalhos de precisão,
protegendo o trabalhador contra agentes
químicos.

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sensi Black

Luva de segurança confeccionada em látex
nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Indicada para trabalhos
de precisão, protegendo o trabalhador contra
agentes químicos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 43174

CA: 38260

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitrílica Médica
Sensi Medical

Luva de segurança para procedimentos
não cirúrgicos confeccionada em nitrila,
sem pulverização de pó bioabsorvível,
ponta dos dedos texturizadas, ambidestra,
não estéril.
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Cód. 000

Cód. 000

Luva Nitril
Wave

Luva de segurança confeccionada em fibras
sintéticas, 13 gauge, revestida em nitrila na
face palmar e ponta dos dedos, punho com
fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 43370

CA: 38932

Cores:

Cores:

Luva de segurança confeccionada em nitrila,
revestimento interno em flocos de algodão e
relevo antiderrapante na face palmar e ponta
dos dedos.

Cód. 000

Luva Nitrílica
Ambinitrile

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, ambidestra, sem forro e com
antiderrapante na palma e face palmar
dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

CA: 16313

CA: 37229

Cores:

Cores:

Luva Nitrílica 45

Cód. 000

Luva de segurança confeccionada em nitrila,
sem revestimento interno, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.

Cód. 000

Luva Nitril
Full Plus

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 15 gauge, revestimento
total da face palmar, ponta dos dedos,
dorso e punho em látex sintético nitrílico tipo smooth (liso).

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10 | 11

CA: 14334

CA: 38653

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Nitril Full

Luva de segurança confeccionada em fibras
sintéticas, totalmente revestida com nitrila,
lisa, punho em fibras elásticas e acabamento
em fibras sintéticas.

Cód. 000

Luva Nitri Slim
Com Forro

Luva de segurança confeccionada em
nitrila, revestimento interno em flocos
de algodão, relevo antiderrapante na
face palmar e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 25280

CA: 40570

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Neoprene
Neo 780

Luva de segurança confeccionada em neoprene e revestimento interno em flocos de
algodão, acabamento antiderrapante na face
palmar e ponta dos dedos.

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Luva Nitrílica
Com Forro

Cód. 000

Luva Neo
Cirúrgica

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha sintética (policloroprene), totalmente texturizada, anatômica, estéril,
sem pó.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9

CA: 16977

CA: 39518

Cores:

Cores:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Multiclean
Azul Violeta

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente
a proliferação de bactérias.

Luva Multiclean
Verde

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente
a proliferação de bactérias.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 44583

CA: 44583

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Multiclean
Rosa

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente
a proliferação de bactérias.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Luva Multiclean
Cinza

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente
a proliferação de bactérias.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 44583

CA: 44583

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Multiclean
Amarela

Luva de segurança e proteção confeccionada 100% em silicone, sem revestimento interno, com cerdas do mesmo material na região palmar. Produto resistente
a proliferação de bactérias.

Cód. 000

Luva Motorcycle

Luva de segurança confeccionada com
microfibra, reforçada na palma e dedos
e com microfibra siliconada, dorso em
tecido de fio sintético, punho com tecido
elástico e velcro para fechamento.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 44583

CA: 38972

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Microfoam Plus

Luva de segurança confeccionada em
nylon e fibras sintéticas, 18 gauge, revestimento duplo em nitrila tipo flat na face
palmar, ponta dos dedos e nitrila tipo
foam na face palmar e ponta dos dedos.
Fabricante: Volk do Brasil
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Cód. 000

Cód. 000

Luva Microfoam Full

Luva de segurança confeccionada em
nylon ® e fibras sintéticas, 15 gauge, revestimento total em nitrila tipo foam, pigmentos em nitrila na face palmar, punho
com inserção de fibras elásticas.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 41813
Cores:

CA: 41814
Cores:

Luva Microfoam 3/4

Luva se segurança confeccionada em fios de
nylon e spandex, revestimento em nitrílico
misto com poliuretano (PU) base d’água tipo
foam na região palmar, ponta dos dedos e
dorso.

Cód. 000

Luva Microfoam

Luva de segurança confeccionada em
nylon ® e fibras sintéticas, 15 gauge,
revestimento da face palmar e ponta
dos dedos em nitrila tipo foam.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 37168

CA: 41812

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Malha Aço
Steel Longa

Luva de segurança confeccionada em malha
de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55
mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm
e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço
inox para fechamento e ajuste no punho, cinco dedos, punho 21 cm.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Luva Malha
Aço Steel

Luva de segurança confeccionada em
malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0
mm com pulseira malha aço inox para
fechamento.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 26968

CA: 26967

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex Verniz
Silver Verde

Luva de segurança confeccionada em látex de
borracha natural, revestimento interno em
verniz silver, antiderrapante na palma e face
palmar dos dedos.

Cód. 000

Luva Látex Verniz
Silver Slim Azul

Luva de segurança confeccionada em
látex natural, revestimento interno em
verniz silver, relevo antiderrapante na
face palmar e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 16312

CA: 37277

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex Verniz
Silver Slim Amarela

Luva de segurança confeccionada em látex
natural, revestimento interno em verniz silver, relevo antiderrapante na face palmar e
face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Látex
Verniz Silver Azul

Luva de segurança, confeccionada em
borracha natural, revestimento interno em verniz silver, superfície externa
antiderrapante na palma e face palmar
dos dedos, lisa na face dorsal e punho.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 37277

CA: 16312

Cores:

Cores:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Látex Verniz
Silver Amarela

Luva de segurança, confeccionada em borracha natural, revestimento interno em verniz
silver, superfície externa antiderrapante na
palma e face palmar dos dedos, lisa na face
dorsal e punho.

Luva Látex
Ranhurada Rosa

Luva de segurança confeccionada em
látex de borracha natural, acabamento
interno liso (clorinado), antiderrapante na face palmar e dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 16312

CA: 36368

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex
Ranhurada

Luva de segurança confeccionada em látex
natural, relevo antiderrapante na palma e
ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho.

Cód. 000

Luva Látex
Com Pó

Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em borracha natural, lisa, ambidestra, tipo 1, não estéril,
com pó.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9

CA: 15100

CA: 41782

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex
Multiuso Slim

Luva de segurança confeccionada em látex
natural, revestimento interno em flocos de
algodão e relevo antiderrapante na palma e
ponta dos dedos.

Cód. 000

Luva Látex
Multiuso Azul

Luva de segurança confeccionada em
borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos,
lisa na face dorsal e punho.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 38310

CA: 10685

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex
Multiuso Amarela

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com
flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.
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Cód. 000

Cód. 000

Luva Látex
Laranja Reforçada

Luva de segurança confeccionada em
látex natural, revestimento interno em
flocos de algodão, relevo antiderrapante
na face palmar e face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 10695

CA: 37815

Cores:

Cores:

Luva Látex e Neoprene
Laranja Super Reforçada

Luva de segurança confeccionada em látex
natural, reforçada com blenda de neoprene,
revestimento interno em flocos de algodão e
acabamento antiderrapante.

Cód. 000

Luva Látex
Bicolor Slim

Luva de segurança confeccionada em
látex natural e revestimento na face
palmar, ponta dos dedos e dorso em
neoprene, acabamento antiderrapante.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 21088

CA: 20722 | 41546

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex e
Neoprene Bicolor

Luva de segurança confeccionada em látex
natural e revestimento na face palmar, ponta
dos dedos e dorso em neoprene, acabamento
antiderrapante.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Luva Látex
Descartável

Luva de segurança confeccionada em
borracha natural, com pó bioadsorvível, ambidestra e superfície lisa.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 20723

CA: 25084

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex
Cirúrgica Com Pó

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha
natural, texturizada/antiderrapante, anatômica/dedo curvo, tipo 1, estéril, com pó.

Cód. 000

Luva Látex
Ambisilver Azul

Luva de segurança confeccionada em
látex natural, ambidestra com revestimento interno em verniz silver, antiderrapante na palma e face palmar dos
dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 25116

CA: 41784

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Látex
Ambisilver Amarela

Luva de segurança confeccionada em látex
natural, ambidestra com revestimento interno em verniz silver, antiderrapante na palma
e face palmar dos dedos.

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Impacto
Cut R2

Luva de segurança confeccionada em
fibras sintéticas e HPPE, 13 gauge,
com banho nitrílico tipo Sandy na região palmar e ponta dos dedos, com
reforço em nitrílico na região entre os
dedos polegar e indicador.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 18663

CA: 18911

Cores:

Cores:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Impacto Cut

Luva de segurança confeccionada em fibras
sintéticas, 13 gauge, revestimento da face
palmar e ponta dos dedos em látex corrugado; dorso com gomos em borracha termoplástica (TPR).

Luva Grip
Comfort Plus

Luva de segurança confeccionada em
fibras sintéticas, 13 gauge, revestimento em látex corrugado na face
palmar, ponta e dorso dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 38654

CA: 41118

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Grip Comfort

Luva de segurança confeccionada em fibras
sintéticas, 13 gauge, revestida em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos,
punho com fibras elásticas, acabamento em
fibras sintéticas.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Luva Grip

Luva de segurança confeccionada em
malha com fibras sintéticas e naturais
10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10

CA: 38293

CA: 18007

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Green

Luva de segurança confeccionada em fibras
naturais tipo “interlock”, revestimento da
face palmar, ponta dos dedos e dorso dos
dedos em látex corrugado, punho de malha
costurado.

Cód. 000

Luva Frio

Luva de segurança confeccionada em
fios compostos de fibra acrílica, sintética e natural tipo jersey, totalmente
revestida em policloreto de vinila
(PVC) áspero (tipo Sandy).

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 9 | 10 | 11

Tamanho: 8 | 9 | 10

CA: 38800

CA: 18664

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Forno Oil

Luva de segurança confeccionada em algodão foam (espuma), totalmente revestida em
neoprene, acabamento corrugado na palma,
dedos e dorso, acabamento liso no punho.

Fabricante: Volk do Brasil
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Cód. 000

Cód. 000

Luva Forno

Luva de segurança confeccionada em
poliéster e algodão tipo jersey com
TNT (tecido não tecido) de poliéster,
totalmente revestida em nitrílico.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 10 | 11

Tamanho: 9 | 10 | 11

CA: 38453

CA: 38123

Cores:

Cores:

Luva Fit
Pigmentada

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 10 gauge, pigmentos em
PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 8 | 9 | 10
CA: 41475
Cores:

Cód. 000

Luva de Solda
Weld Smart

Luva confeccionada em raspa, reforço em
couro na palma e polegar, forro interno
com fibras naturais, espuma na palma e
dorso, costurada com fios de aramida.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Cód. 000

Luva Fit

Luva de segurança tricotada com fios
de poliéster, sem costura, punho com
elastano, ambidestra.

Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CA: 27946
Cores:

Cód. 000

Luva de Solda
Weld Premium

Luva confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro
interno com fibras naturais, espuma
na palma e dorso, costurada em fios
de aramida.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: 10

CA: 20723

CA: 17158

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva de Solda
Weld Master

Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar,
forro interno com fibras naturais, espuma na palma e dorso, costurada em fios
de aramida.

Cód. 000

Luva Cut
Steel Flex

Luva de segurança confeccionada
em fios de polietileno, fios de aço e fibras sintéticas, punho com inserções
de fibras elásticas e punho com fibras
sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 19894

CA: 39297

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Cut Smart

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, fios de HPPE (polietileno
de alta performance), revestimento da
face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU).
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Cut
Oil Plus

Luva de segurança confeccionada
em fibras sintéticas, HPPE (polietileno), 13 gauge, revestida em nitrila
lisa na palma, ponta dos dedos e dorso, e segunda camada em nitrila.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 8 | 9 | 10 | 11

CA: 39416

CA: 36607

Cores:

Cores:
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PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva Cut Oil Full

Luva de Segurança confeccionada em fibras
sintéticas, polietileno de alto peso molecular
(HPPE), 13 gauge, revestida totalmente em
nitrilica lisa na palma da mão, ponta dos dedos e dorso.

Luva Cut Oil

Luva de segurança confeccionada
em fibras sintéticas, HPPE (polietileno) 13 gauge, revestida em nitrila
tipo sandy (areia) na palma e ponta
dos dedos, punho com inserção de
fibras elásticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 36848

CA: 36606

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Cut Grip

Luva de segurança confeccionada em fibras
sintéticas e polietileno de alta performance
(HPPE), revestimento da face palmar e ponta
dos dedos em látex foam com grip antiderrapante.

Cód. 000

Luva Cut Flex

Luva de segurança confeccionada
em fibras sintéticas, HPPE (polietileno), 13 gauge, punho com inserção
de fibras elásticas, acabamento em
fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 38732

CA: 35811

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Cut Comfort

Luva de segurança confeccionada em fios
de HPPE (polietileno), nylon, lycra e fibra
de vidro; revestimento na face palmar, face
palmar dos dedos e ponta dos dedos em PU
(poliuretano).

Cód. 000

Luva Cut

Luva de segurança confeccionada
em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso molecular), 13 gauge,
revestida em poliuretano (PU) na
palma e ponta dos dedos.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

CA: 37181

CA: 37266

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Cotton
Pigmentada

Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, pigmentos em
PVC na palma, punho com fibras elásticas e
acabamento em fibras sintéticas.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 30521
Cores:
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Cód. 000

Cód. 000

Luva Cotton
Mesclada

Luva de segurança confeccionada
com fibras naturais e sintéticas, gauge 7, punho com inserção de fibras
elásticas e acabamento em fibras
sintéticas.
Fabricante: Volk do Brasil
Tamanho: Único
CA: 25773
Cores:

Luva Cotton Black
Com Pigmento

Luva de segurança confeccionada em
fibras naturais e fibras sintéticas na cor
preta, pigmentos em PVC (policloreto de
vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas.

Cód. 000

Luva Cotton Black

Luva de segurança confeccionada em
fibras naturais e fibras sintéticas na cor
preta, punho com inserção de fibras
elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 36347

CA: 36348

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Cotton

Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, punho
com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Luva Corte III

Luva de segurança confeccionada em
fios sintéticos, fios de aço, punho com
inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

CA: 30520

CA: 18908

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Corte I

Luva de segurança confeccionada em fios
sintéticos, punho com inserções de fibras
elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Cód. 000

Luva Black Tractor

Luva de segurança confeccionada em
fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento de face palmar, face palmar dos
dedos e ponta dos dedos em borracha
vulcanizada; punho com fibras elásticas
e acabamento em fibras sintéticas.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Tamanho: 9 | 10

CA: 18905

CA: 37981

Cores:

Cores:

Cód. 000

Luva Antivibração
Gorila

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento
palmar, pontas e face palmar dos dedos
em borracha foam (espuma) em formato
de gomos.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Mangote Resistente
a Corte SpecVdB E40

Manga de segurança confeccionada
em fibra de vidro, polietileno e fibras
sintéticas, inserção de fibras elásticas
no punho, velcro para ajuste no braço e
elástico para ajuste do polegar.
Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: 8 | 9 | 10

Tamanho: Único

CA: 38257

CA: 36869

Cores:

Cores:
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Cód. 000

Mangote Resistente
a Corte SpecVdB E25

PROTEÇÃO DAS MÃOS: MANGOTE

Manga de segurança confeccionada em fibra de vidro, polietileno e fibras sintéticas,
punho com fibras e elástico para ajustar o
polegar.

Manga de segurança confeccionada em fibra
de vidro, polietileno e fibras sintéticas, inserção de fibras elásticas no punho, velcro para
ajuste no braço e elástico para ajuste do polegar.

Fabricante: Volk do Brasil

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 31951

CA: 36870

Cód. 000

Mangote Resistente
a Corte ATA 45

Manga de segurança tricotada em fios de
aramida, sem costura, ambidestra, orifício
na parte inferior da manga para encaixe do
polegar.

Fabricante: Volk do Brasil

Mangote Resistente
a Corte ATA 35

Cód. 000

Manga de segurança tricotada em fios de
aramida, sem costura, ambidestra, orifício
na parte inferior da manga para encaixe do
polegar.

Fabricante: Volk do Brasil

Tamanho: Único

Tamanho: Único

CA: 31950

CA: 31949

Cód. 000

Luva de Vaqueta
Total Punho Raspa

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.

Cód. 000

Luva Raspa Clute
Cano Curto

Luva de segurança confeccionada em raspa,
reforço interno na palma e dedos, reforço
externo em raspa entre os dedos, polegar e
indicador. Punho 7 cm.

Fabricante: Luveq

Fabricante: Luveq

Tamanho: Punho 20cm

Tamanho: Punho 7cm

CA: 26742

CA: 26749

Cód. 000

Luva de Vaqueta
Total Petroleira

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada
com linha de nylon.
Fabricante: Luveq
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Mangote Resistente
a Corte SpecVdB 50

Cód. 000

Cód. 000

Luva Mista

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.
Fabricante: Luveq

Tamanho: Punho 15, 20 e 30cm

Tamanho: Punho 15, 20 e 30cm

CA: 26742

CA: 26742

Mangote de Raspa

Manga de segurança confeccionada em raspa,
tiras em raspa presas por arrebites e fivela
metálica para ajustes. Proteção do braço e
antebraço do usuário contra agentes térmicos, abrasivos e escoriantes.

Cód. 000

Luva Raspa Clute
Cano Longo

A luva de segurança da linha clute é
confeccionada em raspa, produzida em
couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar, indicador e possui
reforço palmar interno em raspa.

Fabricante: Luveq

Fabricante: Luveq

Tamanho: Único

Tamanho: Punho 15, 20 e 30cm

CA:38788

CA: 26749

Cód. 000

Luvas Isolantes

As luvas isolantes de borracha Orion são fabricadas de acordo com as normas NBR 10622/NBR 16295/ASTM
D120 e oferecem proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzidas com composto de
baixa propagação de chamas, disponíveis nas cores preta e bicolor (lado externo preto e lado interno amarelo).
Fabricante: Orion
Tamanho: Único

Cód. 000

Luva tricotada
4 fios Algodão

As luvas tricotadas de algodão 4 fios são
indicadas para proteção das mãos em diversas atividades durante o manuseio de
materiais e ferramentas. São fabricadas
em 100% algodão, possuem acabamento
em overloque.

Cód. 000

Luva tricotada 4 fios
Algodão Pigmentado

As luvas tricotadas de algodão 4 fios
pigmentado são fabricadas em 100% algodão. Possui pigmentos aderentes que
evitam que as ferramentas escorreguem
das mãos durante o manuseio.

Fabricante: Norton

Fabricante: Norton

Tamanho:Único

Tamanho: Único

Cód. 000

PROTEÇÃO DAS MÃOS: LUVAS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Luva tricotada 4 fios
Algodão Mesclado

São fabricadas em 100% algodão, em tamanho único, possuem acabamento em
overlock e punho elástico. Devido a sua
cor, a luva disfarça a sujeira causada pelas operações.
Fabricante: Norton
Tamanho:Único
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PROTEÇÃO
CONTRA QUEDAS
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PROTEÇÃO
CONTRA-QUEDAS

A seleção do EPI para trabalho em altura deve ser realizada por profissional capacitado. O mesmo deve ter o
conhecimento da atividade a ser desenvolvida, local de trabalho, bom conhecimento sobre EPI pára trabalho em
altura e as técnicas que vão ser apliadas na execução das atividades.
Diante do cenário atual com variedades de modelos disponíveis é possivel selecionar o equipamento de acordo
com a atividade executada, levando em consideração a eficácia do equipamento, segurança, conforto, facilidade
em vesti-lo e quantidade de regulagens.
O Cinturão de segurança pode possuir até cinco pontos de conexão, cada ponto possui sua finalidade:
Cinto
Paraquedista H

DORSAL

FRONTALL

Retenção
de quedas

Retenção
de quedas

ATERAIS

Posicionamento

Cinto
Paraquedista Y

OMBROS

UMBILICAL

Sustentação,
Movimentação ,
e Resgat e

Sustentação,
Movimentação ,
e Resgat e

NBR 15.835:2010 EPI contra quedas de altura - Cinturão de Segurança do tipo abdominal e
talabarte de segurança para posicionamento e restrição. Essas normas especificam os
requisitos, métodos de ensaio, marcação, manual de instruções e embalagem.
NBR 15.836:2010 EPI contra quedas de altura - Cinturão de Segurança do tipo Paraquedista

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTURÃO

Cód. 000

Cinturão c/ regulagem
total e porta ferramentas

Utilizado em atividades a mais de 2 metros
de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário
(posicionamento).

Cinturão c/ regulagem
total e fita refletiva

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de
altura do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 35519

CA: 35506

Cód. 000

Cinturão paraquedista
c/ regulagem total

Utilizado em atividades a mais de 2 metros
de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário.

Cód. 000

Cinturão c/ reg. total e
07 pontos de conexão

Utilização: Utilizado em atividades a mais de
2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 35510

CA: 38984

Cód. 000

Cinturão c/ regulagem
total retardante a chama

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de
altura do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Cód. 000

Cinturão Paraquedista

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de
altura do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 38987

CA: 35509

Cód. 000

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de
altura do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).
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Cód. 000

Cód. 000

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de
altura do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 35529

Tamanho: 35520

Cinturão paraquedista
com regulagem total

Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01
meia-argola com ponto de conexão dorsal;
05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na
cintura e nos ombros; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar.

Cód. 000

Cinturão eletricista
engate automático

02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão
dorsal; 07 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro; 04 laços frontais para
ancoragem; Ajuste peitoral; Porta-ferramentas.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 36810

CA: 35521

Cód. 000

Cinturão eletricista
engate rápido

Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas, para posicionamento, na cintura; 07
fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura
e ombro; 04 laços frontais para ancoragem;
Ajuste peitoral; Porta-ferramentas.

Cód. 000

Cinturão paraquedista
3 meia-argolas

Confeccionado em fita de poliéster; 03 fivelas
duplas de ajustes, na cintura e nas pernas; 02
meia-argolas nas laterais para acomodação
de conectores dos talabartes.
Observação: Este produto não deve ser utilizado para posicionamento.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 36283

CA: 35139

Cód. 000

Cinturão eletricista engate rápido retardante à chama

Confeccionado em fita de poliéster retardante a chama; 02 meia-argolas, para posicionamento, na cintura; 01
meia-argola com ponto de conexão dorsal; 03 fivelas de engate rápido, nas pernas e na cintura; Ajuste peitoral.
Fabricante: MG Cinto
CA: 35530

Cód. 000

Cinturão eletricista ferragens dielétricas retardante à chama

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTURÃO

Cód. 000

Confeccionado em fita poliéster retardante a chama; 02 meia-argolas dielétrica, para posicionamento, na cintura.
01 meia-argola dielétrica com ponto de conexão dorsal; Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do
piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário (posicionamento).
Fabricante: MG Cinto
CA: 35518

Cód. 000

Cinturão para atividades de maçariqueiros e soldadores

Confeccionado em fita aramida; 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de
conexão dorsal; 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar.
Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 41004
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Cód. 000

Cinturão dielétrico
retardante a chama

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTURÃO

Confeccionado em fita poliéster retardante à
chama; Para restrição e retenção de quedas
em trabalhos realizados em altura, em cesto
aéreo, movimentação horizontal e vertical
para usuários de até 100 kg.

Cinturão p/ carregamento
de carga

Confeccionado em fita de poliéster; Utilizado
em atividades a mais de 2 metros de altura do
piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 42849

CA: 35142

Cód. 000

Cinturão paraquedista p/
carregamento de carga

Confeccionado em fita de poliéster; 02 fivelas duplas de ajustes, nas pernas com proteção de bolsinhas; 01 ponto de conexão dorsal
com extensor , para conexão do trava quedas
retrátil ; Ajuste peitoral com fechamento em
velcro.

Cód. 000

Cinturão regulagem total
ferragem dielétrica

Confeccionado em fita poliéster retardante
a chama; 02 meia-argolas dielétricas, para
posicionamento na cintura; 01 meia-argola
dielétrica como ponto de conexão dorsal; 05
fivelas duplas dielétricas, para ajuste nas pernas, na cintura e nos ombros.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 42698

CA: 35529

Cód. 000

Cinturão retard. à chama
c/ alça de suspensão

Utilizado em atividades a mais de 2 metros
de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador em trabalho estacionário
(posicionamento).

Cód. 000

Cinto Paraquedista
c/ Regulagem Total

Confeccionado em fita de poliéster; 05 fivelas
duplas de ajustes, na cintura, nas pernas e nos
ombros; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 02 laços frontais para ancoragem;
Ajuste peitoral.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 35529

CA: 35513

Cód. 000

Cinturão com regulagem
total 3 meia-argolas

Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas nas laterais para acomodação de
conectores dos talabartes; 01 meia-argola
com ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos
ombros; 02 laços frontais para ancoragem;
Ajuste peitoral.
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Cód. 000

Cód. 000

Cinturão c/ reg. total e
5 pontos ancoragem

Confeccionado em fita de poliéster; Almofada para proteção lombar e das pernas. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de
altura do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador em trabalho estacionário.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

CA: 36282

CA: 35531

Cinto Paraquedista
AT 7010

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 1 ponto de conexão. Conexão dorsal,
uma argola “D” inclinada, em aço – Utilizada
para retenção de queda. Confeccionado em
material sintético, poliéster.

Fabricante: Athenas
CA: 35994

Cód. 000

Cinto Paraquedista
AT 7015

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 1 ponto de conexão. Conexão dorsal,
uma argola “D” inclinada, em aço – Utilizada
para retenção de queda (A). Argolas laterais
para porta ferramentas/descanso de talabarte.
Fabricante: Athenas
CA: 36375

Cód. 000

Cinto Paraquedista
Abdominal AT 7015

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 2 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão dorsal, uma argola
“D” inclinada, em aço – Utilizada para retenção de queda (A). Conexão lateral, duas argolas “D” inclinada, em aço.
Fabricante: Athenas
CA: 36376

Cód. 000

Cinto Paraquedista
AT 7015 Athos II

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 2 pontos de conexão. Conexão dorsal,
uma argola “D” inclinada, em aço – Utilizada
para retenção de queda (A). Conexão peitoral, duas alças em poliéster – Utilizadas para
retenção de queda (A/2).
Fabricante: Athenas
CA: 37975

Cód. 000

Cinto Paraquedista
AT 7010 Flex Lite

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 1 ponto de conexão. Conexão dorsal,
uma argola “D” inclinada, em aço – Utilizada
para retenção de queda. Confeccionado em
material sintético, poliéster. Fivelas duplas de
aço para ajustes nas pernas.
Fabricante: Athenas
CA: 35994

Cód. 000

Cinto Paraquedista
AT 7015 Flex Pro

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 1 ponto de conexão; Conexão dorsal,
uma argola “D” inclinada, em aço – Utilizada
para retenção de quedas. Confeccionado em
material sintético, poliéster. Porta ferramentas nas laterais – capacidade de 5kg.
Fabricante: Athenas
CA: 35994

Cód. 000

Cinto Paraquedista
AT 7010 Agios

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 1 ponto de conexão. Confeccionado em
material sintético, poliéster. Espaldar dorsal
acolchoado. 1 Extensor dorsal comprimento
de 80 cm, recomendado para utilização apenas em trava quedas retrátil.
Fabricante: Athenas
CA: 37978

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTURÃO

Cód. 000

Cinto Paraquedista
AT 7015 Athos III

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 3 pontos de conexão. Conexão dorsal,
uma argola “D” inclinada, em ação – Utilizada
para retenção de queda (A). Conexão peitoral, duas alças em poliéster.

Fabricante: Athenas
CA: 35975
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTURÃO

Cód. 000

Cinto Paraquedista
AT 7015 Athos Confort

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 3 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão lateral, duas argolas
“D” inclinadas, em aço – Utilizadas para posicionamento em altura (P). Conforto em espuma EVA, localizada na região lombar.

Cinto Paraquedista
AT 7015 Athos Confort II

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão dorsal, uma argola
“D” inclinada, em ação – Utilizada para retenção de queda (A). Conexão peitoral, duas
alças em poliéster.

Fabricante: Athenas

Fabricante: Athenas

CA: 37977

CA: 37977

Cód. 000

Cinto AT 7015
Confort Plus

Cinturão de segurança do tipo paraquedista
com 3 pontos de conexão. Cinturão abdominal integrado. Conexão dorsal, uma argola
“D” inclinada, em aço – Utilizada para retenção de queda (A). Fivelas duplas de aço para
ajustes nas pernas, suspensórios e cintura
Fabricante: Athenas
CA: 37977

Cód. 000

Cinto AT 7015 Athos
Confort Aramida

Cinturão de segurança tipo paraquedista com
3 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola “D” inclinada, em aço; Conexão peitoral, duas alças
em para-aramida – Utilizadas para retenção
de queda (A/2); Confeccionado em material
sintético, para-aramida.
Fabricante: Athenas
CA: 37976

Cód. 000

Cinto AT 7030 EL V-DE

Cinturão de segurança tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Utilizadas para suspensão em
espaço confinado (S); Fivelas duplas dielétrico para ajustes nas pernas, suspensórios e
cintura; Porta ferramentas nas laterais – capacidade 5 kg.
Fabricante: Athenas
CA: 39539
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Cód. 000

Cód. 000

Cinto AT 7015
Athos Confort Extreme

Cinturão de segurança tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão lateral, duas argolas
“D” inclinadas, em aço carbono; Fivelas duplas de aço carbono para ajustes nas pernas,
suspensórios e cintura.
Fabricante: Athenas
CA: 37977

Cód. 000

Cinto AT 7015 Athos
Confort Aramida II

Cinturão de segurança tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola
“D” inclinada, em aço – Utilizada para retenção de queda (A); Conexão peitoral, duas alças em para-aramida; Conexão lateral, duas
argolas “D” inclinadas, e aço.
Fabricante: Athenas
CA: 37976

Cód. 000

Cinto AT 7033 GRE

Cinturão de segurança tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Confeccionado em material
sintético poliéster; Fivelas duplas de aço
inox para ajustes nas pernas , suspensórios,
dorsal e cintura; Porta ferramentas nas laterais – capacidade de 5 kg.
Fabricante: Athenas
CA: 36374

Cinto AT 7033 GRE AC

Cinturão de segurança tipo paraquedista com
4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conforto em espuma EVA, localizada na região lombar e pernas; Fivelas duplas
de aço carbono para ajustes nas pernas, suspensórios, dorsal e cintura. Porta ferramentas nas laterais – capacidade 5 kg.
Fabricante: Athenas
CA: 39538

Cód. 000

Cinto AT 7034 EL AES

Cinturão de segurança tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão umbilical, duas alças
em poliéster; Proteção com fechamento em
velcro nas peças metálicas; Engate rápido
em aço inox, localizado nas pernas e cintura.
Fabricante: Athenas
CA: 36399

Cód. 000

Cód. 000

Cinto AT 7031 LE A3A

Cinturão de segurança tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola
“D” inclinada, em aço inox; Porta ferramentas
nas laterais – capacidade 5 kg; Engate rápido
em aço inox, localizados nas pernas e cintura.

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTURÃO

Cód. 000

Fabricante: Athenas
CA: 36399

Cód. 000

Cinto AT 7030 EL V

Cinturão de segurança tipo paraquedista
com 4 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola
“D” inclinada, em aço; Faixas refletivas nos
suspensórios; Porta ferramentas nas laterais
– capacidade 5 kg.
Fabricante: Athenas
CA: 39539

Cinto AT 7030 EL

Cinturão de segurança tipo paraquedista com
4 pontos de conexão; Cinturão abdominal
integrado; Conexão dorsal, uma argola “D”
inclinada, em aço; Possui fita sub-pélvica; Fivelas duplas de aço para ajustes nas pernas,
suspensórios, dorsal e cintura.
Fabricante: Athenas
CA: 36773

Cód. 000

Cinto PQD Poliéster
3 Pontos V-FORM

Cinto paraquedista em poliéster, aprovado
para usuários de até 140Kg. Possui ancoragem frontal, dorsal e nos ombros. As ancoragens frontais e nos ombros são feitas em laços
de ta do mesmo material. A dorsal é feita em
anel D de aço. Possui indicador de quedas.

Cód. 000

Cinto PQD Poliéster 4
Pontos C/ Cinto Abdominal

Cinto paraquedista aprovado para usuários de
até 140Kg. Possui ancoragem frontal, dorsal e
nos ombros e lombar para posicionamento. As
ancoragens frontais e nos ombros são feitas em
laços de ta, a dorsal é feita em anel D. Os ajustes
nas pernas são feitos através de engate rápido.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: 2
CA: 40505

Tamanho: 2
CA: 40505
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TRAVA-QUEDAS

Cód. 000

Trava-Quedas Retrátil
Cabo Aço Inox

- Capa externa em termoplástico resistente, compacto e leve;
- Conector giratório e indicador de queda na extremidade do cabo;
- Força máxima de impacto igual a 4KN;
- Aprovado nos ensaios de condicionamento para
calor, frio, umidade, poeira e óleo;
- Capacidade de até 100Kg, incluindo as vestimentas, e EPIs.
Fabricante: MSA

Cód. 000

Trava Queda Retrátil
ATOM X²

- Trava queda com 1,75m de comprimento.
- Fita retrátil de poliéster de 20mm.
- Comprimento retraído de 0,60m e estendido de 1,88m.
- Conectores: 1 trava roscada abertura de
18mm em aço forjado bicromatizado CG 670
e 1 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630.

Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Trava Queda Retrátil
CG500D

- Trava queda retrátil com fita de poliéster
com 2,15m de comprimento.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm
em aço bicromatizado CG 615D e 1 trava roscada abertura 18mm em aço bicromatizado
CG 670.
- Conector CG 615D com destorcedor (giro
360°) e indicador de estresse.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Trava Queda Retrátil
Evolution

Trava queda retrátil com absorvedor de energia com fita de poliéster. Conectores: 1 trava
dupla de torção abertura 22mm em alumínio
CG 672 e 1 trava dupla de torção abertura
22mm em alumínio CG 671.
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Cód. 000

Trava-Quedas Retrátil
PFLFita 3m

O retrátil Latchways PFL em ta é o modelo mais
compacto e leve já desenvolvido em sua classe
usando sistema múltiplo de absorção de impacto. Este novo produto elimina a necessidade de
um absorvedor de energia externa tornando-o
menor, mais leve e compacto da sua categoria
que há no mercado. Alumínio tripla trava com
distorcedor.

Fabricante: MSA

Cód. 000

Trava Queda Retrátil
ATOM X² DUPLO

- Trava queda com 1,70m de comprimento.
- Fita retrátil de poliéster de 20mm.
- Comprimento retraído de 0,53m e estendido
de 1,81m.
- Conectores: 1 trava dupla tipo pino passante
em aço forjado bicromatizado CG 675 e 1 trava
dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizdo CG 630.

Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Trava Queda Retrátil
CG6F

- Trava queda retrátil com fita de poliéster
com 6,00m de comprimento.
- Caixa fabricada em material plástico de alta
resistência.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm
em aço forjado zincado CG 657 e 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado zincado
CG 673.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Trava Queda Retrátil
CG35F

Trava queda retrátil com fita de poliéster. Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm em
aço forjado zincado CG 657 e 1 trava roscada
abertura 18mm em aço forjado zincado CG
673. Olhal superior giratório em alumínio.

Fabricante: Carbografite

Fabricante: Carbografite

Tamanho: 2.88m

Tamanho: 3.50m

Trava Queda Retrátil
CG15C

Trava queda retrátil com cabo de aço galvanizado. Conectores: 1 trava dupla abertura
19mm em aço forjado zincado CG 657 e 1
trava roscada abertura 18mm em aço forjado
zincado CG 673. Sistema interno com redutor de impacto de retrocesso repentino do
cabo de aço com mola de retrocesso.

Cód. 000

Trava Queda Retrátil
CG10C

Trava queda retrátil com cabo de aço galvanizado. Conectores: 1 trava dupla abertura
19mm em aço forjado zincado CG 657 e 1
trava roscada abertura 18mm em aço forjado
zincado CG 673. Sistema interno com redutor de impacto de retrocesso repentino do
cabo de aço com mola de retrocesso.

Fabricante: Carbografite

Fabricante: Carbografite

Tamanho: 15.00m

Tamanho: 10.00m

Cód. 000

Trava-queda de aço
inox p/ cabo de 8mm

Acessório utilizado em atividades a mais de 2
metros de altura do piso, nas quais haja risco
de queda do trabalhador. Ideal para trabalhos
com soldas e estruturas metálicas. Deve ser
utilizado com cinturão paraquedista. Tem
como objetivo neutralizar o risco de queda
em qualquer tipo de movimentação vertical.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Trava-queda retrátil
em fita 6m

Caixa em material sintético, com fita 6mts;
conector giratório e indicador de queda.

Cód. 000

Trava-quedas retrátil
de cabo de aço de 6m

Trava quedas de segurança retrátil. Conector
giratório e indicador de queda. Tem como objetivo proteger o trabalhador no deslocamento vertical contra eventuais quedas.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 6m

Cód. 000

Trava-quedas retrátil
de cabo de aço de 10m

Trava quedas de segurança retrátil. Conector
giratório e indicador de queda. Tem como objetivo proteger o trabalhador no deslocamento vertical contra eventuais quedas.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 6m

Tamanho: 10m

Cód. 000

Trava-queda retrátil
em fita 3,3 metros

Caixa em material sintético, com fita
3,3mts; conector giratório e indicador de
queda.

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TRAVA-QUEDAS

Cód. 000

Trava-queda retrátil
em fita 2,1 metros

Caixa em material sintético, com fita 2,1mts;
conector giratório e indicador de queda.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 3.3m

Tamanho: 2.1m
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Cód. 000

Trava-queda p/ cabo de aço
8mm extensor corrente

Travaqueda em aço carbono; Duplo travamento no
corpo; Utilizado para cabo de aço de 8 mm; Prolongador de corrente em aço com conector olhal dupla
trava com abertura 18mm.

Trava-queda para corda
12mm extensor fita

Travaqueda em aço carbono; Duplo travamento no corpo; Utilizado para corda de
poliamida de 12 mm; Prolongador em fita
poliéster com conector olhal dupla trava com
abertura 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 8mm

Tamanho: 12mm

Cód. 000

Trava-queda p/ corda 12mm
extensor mosquetão oval

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no corpo; Alavanca de posicionamento, para subir e descer
livremente; Trava de posicionamento; Utilizado para
corda de poliamida 12 mm; Prolongador em corda de
poliéster com mosquetão oval fechamento em rosca.

Cód. 000

Trava-queda p/ corda
12mm extensor corda

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento
no corpo; Alavanca de posicionamento, para
subir e descer livremente; Trava de posicionamento; Prolongador em corda poliéster
com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12MM

Tamanho: 12MM

Cód. 000

Trava-queda p/ corda 12mm
extensor fita mosquetão oval

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no corpo; Alavanca de posicionamento, para subir e descer livremente; Utilizado para corda de poliamida
de 12 mm; Trava de posicionamento; Prolongador
em fita poliéster com mosquetão oval fechamento
em rosca.

Cód. 000

Trava-queda p/ corda
c/ mosquetão oval

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento
no corpo; Trava de posicionamento; Alavanca
de posicionamento, para subir e descer livremente; Utilizado para corda de poliamida de
12 mm; Conector em aço.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 12mm

Tamanho: 12mm

Cód. 000

Trava-queda de aço inox
p/ corda extensor fita

Travaqueda em aço inox; Duplo travamento no
corpo; Alavanca de posicionamento, para subir
e descer livremente; Utilizado para corda de poliamida de 12 mm; Trava de posicionamento; Prolongador em fita poliéster com gancho olhal dupla
trava com abertura 18mm.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 12mm
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Cód. 000

Trava Quedas

Dispositivo Trava Quedas com extensor para
corda de 12 mm; Possui travas internas arredondadas; Conector classe T (abertura de 17
mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou
peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Trava Quedas

Dispositivo Trava Quedas para cabo de aço
8 mm; Possui travas internas arredondadas;
Mosquetão oval de rosca (abertura de 18
mm) utilizado no ponto de conexão peitoral
do cinturão tipo paraquedista/abdominal.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Trava Quedas
Dobradiça

Dispositivo Trava Quedas com extensor para
corda de 12 mm; Possui travas internas arredondadas; Dupla trava de fechamento; Mosquetão oval; Trava de rosca (abertura de 18
mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou
peitoral do cinturão tipo paraquedista/abdominal.
Fabricante: Athenas

Cód. 000

Trava Quedas
Retrátil Fita

Trava Quedas Retrátil, fita de poliéster. Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte superior em aço, giratório; Um conector classe “T”, giratório em aço
com abertura de 18 mm e trava dupla.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 6m

Cód. 000

Trava Quedas Retrátil
Cabo de Aço

Trava Quedas Retrátil, em cabo de aço diâmetro de 5 mm; Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte
superior em aço, giratório; Um conector
classe “T”, giratório em aço com abertura de
18 mm e trava dupla.

Cód. 000

Trava Quedas Retrátil
Cabo de Aço

Trava Quedas Retrátil, em cabo de aço diâmetro de 5 mm; Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte
superior em aço, giratório; Um conector
classe “T”, giratório em aço com abertura de
18 mm e trava dupla;

Fabricante: Athenas

Fabricante: Athenas

Tamanho: 6m

Tamanho: 10m

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TRAVA-QUEDAS

Cód. 000

Trava Quedas Retrátil
Cabo de Aço

Trava Quedas Retrátil, em cabo de aço diâmetro de 5 mm; Invólucro na cor preta, constituído de polipropileno; Um olhal na parte
superior em aço, giratório; Um conector classe “T”, giratório em aço com abertura de 18
mm e trava dupla;
Fabricante: Athenas
Tamanho: 20m
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Cód. 000

Talabarte de
Posicionamento

- confeccionado em corda de poliamida com
14mm de diâmetro, revestida em tecido de
poliéster com 70cm de comprimento
- catraca para regulagem
- 2 mosquetões em aço forjado e galvanizado
com abertura de 18mm

Talabarte de
Posicionamento e Restrição

- confeccionado em fita de poliéster
- 2 mosquetões em aço forjado e galvanizado com
abertura de 18mm
- comprimento ajustável até 1.80m

Fabricante: Steelflex

Fabricante: Steelflex

Tamanho: 1.80m

Tamanho: 1.80m

Cód. 000

Talabarte “Y”

- confeccionado em fita elástica de poliéster
- absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado galvanizado com
abertura de 21mm
- 2 conectores em aço forjado galvanizado
com abertura de 55mm
- comprimento máximo 1.30m

Cód. 000

Talabarte “Y”

- confeccionado em fita elástica de poliéster
- absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado galvanizado com
abertura de 21mm
- 2 conectores em alumínio com abertura de
110mm
- comprimento máximo da fita 1.35m

Fabricante: Steelflex

Fabricante: Steelflex

Tamanho:1.30m

Tamanho: 1.35m

Cód. 000

Talabarte “Y” Retardante a Chamas

- confeccionado em fita elástica de poliéster
- absorvedor de energia
- 1 conector em aço forjado galvanizado com abertura de 21mm
- 2 conectores em aço forjado galvanizado com abertura de 55mm
- comprimento máximo 1.30m
Fabricante: Steelflex
Tamanho:1.30m

Cód. 000

Talabarte em Y Mosq
55mm Elástico 1,20mt

Talabarte “Y” com absorvedor de energia, indicado para limitar o impacto de uma queda
em até 6KN. Possui dois conectores de 55cm
e na sua extremidade existe um conector
com 19mm de abertura.
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Cód. 000

Cód. 000

Talabarte Posicionamento
Regulável 2m

Talabarte de Posicionamento. Aplicação: trabalho
em postes, torres, e acesso por cordas. Feito em
corda de 14mm, resistência mínima de 15 KN,
Comprimento: 2m ajustáveis, Capa protetora
para corda com 800mm. Mosquetão gancho em
aço 20mm e conector oval em aço tripla trava.

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho: 1,20m

Tamanho: 2m

Talabarte em Y Mosq
65mm c/Abs 1,20M

Talabarte Y com ABS. O absorvedor de energia é projetado para limitar o impacto de uma
queda em até 6kN. O Talabarte possui conectores fabricados em aço, em formato gancho,
com abertura de 55mm e 20mm e sistema
dupla trava automático.

Fabricante: MSA
Tamanho: 1,20m

Cód. 000

Cód. 000

Talabarte em Y Mosq
Oval 19mm e 55Mm

Talabarte Y em ta tubular. Possui elástico interno em material sintético. O absorvedor de energia é projetado para limitar o impacto de uma
queda em até 6kN. Possui dois conectores fabricados em aço, em formato gancho, com abertura
de 55mm e sistema dupla trava automática.

Fabricante: MSA
Tamanho: 1,20m

Talabarte ‘Y’ em fita 18mm giratório

Confeccionado em fita retardante a chama; 02 conectores dupla trava com abertura de 110 mm em duralumínio; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm giratório.
Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 18mm

Cód. 000

Talabarte “Y” corda
alma de aço 55mm

Confeccionado em corda de poliamida com
alma de aço interna; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de
energia com conector olhal dupla trava com
abertura de 18 mm.

Cód. 000

Talabarte “Y” em
aramida 55mm

Confeccionado em fita kevlar; 02 conectores
dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 55mm

Tamanho: 55mm

Cód. 000

Talabarte “Y” em
fita 55mm

Confeccionado em fita de poliéster; 02 conectores dupla trava com abertura de 55
mm; 01 absorvedor de energia com conector
olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TALABARTE

Cód. 000

Talabarte “Y” em
fita conector 55mm

Confeccionado em fita de poliéster; 02 conector dupla trava com abertura de 55 mm;
01 conector olhal dupla trava com abertura
de 18mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 55mm

Tamanho: 55mm
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TALABARTE

Cód. 000

Talabarte “Y” em fita
55mm/18mm dielétricos

Confeccionado em fita retardante a chama;
02 conectores dupla trava com abertura de
55 mm dielétrico; 01 absorvedor de energia
com conector olhal dupla trava com abertura
de 18 mm dielétrico.

Talabarte “Y” em fita
retardante a chama 55mm

Confeccionado em fita retardante a chama; 02
conectores dupla trava com abertura de 55 mm;
01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 55mm

Tamanho: 55mm

Cód. 000

Talabarte “Y” tubular
55mm c/ mosq. oval

Confeccionado em fita tubular poliéster preta; Elástico interno; 02 conectores dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de
energia com mosquetão oval.

Cód. 000

Talabarte “Y” tubular
110 mm

Confeccionado em fita tubular poliéster; Elástico interno; 02 conectores dupla trava com abertura de 110 mm; 01 absorvedor de energia com
conector olhal dupla trava com abertura de 18
mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 55mm

Tamanho: 18mm

Cód. 000

Talabarte “Y” tubular c/
absorv. energia 55mm

Confeccionado em fita tubular poliéster preta; Elástico interno; 02 conectores dupla trava com abertura de 55mm; 01 absorvedor de
energia com conector olhal dupla trava com
abertura de 18 mm.

Cód. 000

Talabarte em corda c/
reg. de distância inox

Confeccionado em corda de poliamida torcida
de 14 mm; Revestido com mangueira contra
atrito; 01 regulador de distância inox; 01 conector dupla trava e conector oval fechamento em
rosca.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 18mm

Tamanho: 14mm

Cód. 000

Talabarte em corda c/
reg. de distância polímero

Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14mm; 01 conector olhal dupla trava
com abertura 18mm; 01 conector dupla trava; Revestido com mangueira contra atrito;
01 regulador de distância em polímero.
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Cód. 000

Cód. 000

Talabarte em corda c/
reg. de distância inox

Confeccionado em corda de poliéster trançada
de 14 mm; Revestido com mangueira contra
atrito; 01 regulador de distância inox; 01 conector dupla trava e conector oval com fechamento
de rosca .

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 14mm

Tamanho: 14mm

Talabarte em fita 90cm
conector 18mm

Confeccionado em fita de poliéster; 01 conector olhal dupla trava com abertura de 18mm.

Cód. 000

Talabarte em fita c/ abs.
de energia gancho 55mm

Confeccionado em fita de poliester; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18mm; 01 conector dupla
trava com abertura de 55mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 18mm

Tamanho: 55mm

Cód. 000

Talabarte em fita com
abs. de energia gancho

Confeccionado em fita de poliester; 01 absorvedor de energia com conector olhal dupla trava com abertura de 18mm; 01 conector olhal dupla trava com abertura de 18mm.

Cód. 000

Talabarte em fita
gancho de 55mm

Confeccionado em fita de poliéster; 01 conector dupla trava com abertura de 55mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 18mm

Tamanho: 55mm

Cód. 000

Talabarte fita com abs.
retardante a chama

Confeccionado em fita poliéster retardante
à chama; 01 absorvedor de energia com laçada; 01 conector dupla trava com abertura de
18mm (dielétrico).

Cód. 000

Talabarte ‘Y’ em fita c/ abs.
energia conector 110mm

Confeccionado em fita de poliéster; 02 conectores dupla trava com abertura de 110 mm; 01
absorvedor de energia com conector olhal dupla
trava com abertura de 18 mm.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 18mm

Tamanho: 110mm

Cód. 000

Talabarte para
Ferramentas 2 pontos

Talabarte para ferramentas dois pontos de
ancoragem para ferramenta. Capacidade de
10,0 kg.. Utilizado para qualquer atividade
onde é necessário o uso de ferramentas no
trabalho em altura.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TALABARTE

Cód. 000

Talabarte para
Ferramentas Simples

Com amarração flexível, mosquetão com trava
em uma das extremidades. Capacidade de 5,0 kg.
Utilização do produto:
Utilizado para qualquer atividade onde é necessário o uso de ferramentas no trabalho em altura.

Fabricante: MG Cinto
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TALABARTE

Cód. 000

Talabarte de Segurança Tipo “I” com ABS

Talabarte de segurança modelo “I” com absorvedor de energia. Confeccionado em material sintético fita de poliéster
45mm. Zona Livre de queda 5,35m. 2 conectores classe “T” com abertura de 17mm. Ambos conectores possuem dupla
trava de segurança.

Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m
CA: 35994

Cód. 000

Talabarte Simples
em “I”

Talabarte de segurança simples; Confeccionado em fita de poliéster de 45mm;
Em uma extremidade 1 mosquetão trava
dupla de 55mm forjado em aço carbono cromado; Na outra 1 mosquetão de
17mm de trava dupla estampado em aço
carbono cromado.

Cód. 000

Talabarte Simples de
Posicionamento em “I”

Talabarte de posicionamento; Corda trançada poliamida de 15 mm ; Possui regulador em
aço inox; Um conector classe “T” em aço, com
abertura de 17 mm; Um conector classe “B”
em aço do tipo oval com trava de rosca, abertura de 18mm; Protetor de corda.

Fabricante: Athenas

Fabricante: Athenas

Tamanho: N/I

Tamanho: 1.90m

Cód. 000

Talabarte Y em Fita

Talabarte de Segurança modelo “Y”; Dois
conectores classe A com abertura de 55
mm; Um conector classe “T” com abertura de 17 mm; Utilizado para retenção
de quedas em movimentação vertical e
horizontal.

Cód. 000

Talabarte Y em
Fita Elástica

Talabarte de Segurança modelo “Y”; Fita de
poliéster tubular; Dois conectores classe A
com abertura de 55 mm; Um conector classe
“T” com abertura de 17 mm; Ambos conectores com dupla trava de segurança; Utilizado
para retenção de quedas em movimentação
vertical e horizontal.

Fabricante: Athenas

Fabricante: Athenas

Tamanho: 1.35m

Tamanho: 1.35m

Cód. 000

Talabarte Y em Fita

Dois conectores classe A com abertura
de 55 mm; Um conector classe “B” com
abertura de 20 mm; Ambos conectores
com dupla trava de segurança; Utilizado
para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.

Cód. 000

Talabarte de Segurança
“Y” com ABS

Talabarte de segurança modelo “Y” com
absorvedor de energia. Confeccionado em
material sintético fita de poliéster tubular
30mm c/ elástico. 2 conectores classe “A” com
abertura de 55mm. 1 conector classe “T” com
abertura de 17mm.

Fabricante: Athenas

Fabricante: Athenas

Tamanho: 1.35m

Tamanho: 0.90m
CA: 35.994
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Talabarte Duplo

Talabarte de Segurança modelo “Y”; Fita de
poliéster tubular; Dois conectores classe A
em alumínio, com abertura de 110 mm; ABS:
função de dissipar a carga de choque que se
origina na desaceleração da queda.

Talabartes Duplo em
Corda com Alma em Aço

Talabarte de Segurança duplo modelo “Y”;
Corda com alma de aço; Dois conectores
classe “A” em aço, com abertura de 55 mm;
Um conector classe “T” em aço, com abertura
de 17 mm; Ambos conectores com dupla trava de segurança;

Fabricante: Athenas

Fabricante: Athenas

Tamanho: 1.35m

Tamanho: 1.35m

Cód. 000

Talabarte Duplo

Talabarte de Segurança modelo “Y”; Fita de
poliéster; Dois conectores classe A em aço,
com abertura de 55 mm; Um conector classe
“T” em aço, com abertura de 17 mm; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.
Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m

Cód. 000

Cód. 000

Cinto mineiro c/ 02 porta
bateria e fita poliéster

Confeccionado em fita poliéster; suportes
confeccionados em correia sintética duas lonas; porta-lanternas; 01 fivela engate rápido.
Utilizado em minas subterrâneas.

Cód. 000

Talabarte de segurança
“Y” com ABS

Talabarte de seguranÇa modelo “Y” com absorvedor de energia. Confeccionado em material sintético fita de poliéster retardante á
chama 30mm c/ elástico. 2 conectores classe
“A” dielétrico com abertura de 55mm. Retenção de queda, progressão vertical.
Fabricante: Athenas
Tamanho: 1.35m

Cód. 000

Cinto mineiro c/ 02 porta
bateria e fita poliéster

Confeccionado em fita poliéster; suportes confeccionados em correia sintética duas lonas; porta-lanternas; 01 fivela engate rápido. Utilizado
em minas subterrâneas.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 1.10m

Tamanho: 1.30mts

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: TALABARTE

Cód. 000

Cinturão abdominal eletricista

Cinturão confeccionado em fita poliéster; Revestimento em borracha de 90mm; 02 meia-argola; Porta-ferramentas; 01 fivela
dupla para ajuste; Medida: 90 mm de largura.
Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso no trabalho estacionário(posicionamento), em serviços de manutenção de telefonia, TV a cabo, entre outros.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 90mm
CA: 32092
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTAS

Cód. 000

Cinta de Amarração
com Catraca 5T

Conjunto com 1 catraca e 2 ganchos; Confeccionadas em Poliéster; Largura: 50mm; Carga de trabalho (amarração): 5.000kgf; Fator
de segurança: 2:1.

Cinta de Elevação
10t Laranja

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 300mm; Comprimento do Olhal:900mm; Fator de segurança
7:1;Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 9m

Tamanho: 4m

Cód. 000

Cinta de Elevação
1t Violeta

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 30mm; Comprimento do Olhal: 300mm; Fator de segurança
7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Cód. 000

Cinta de Elevação
3t Amarela

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 90mm; Comprimento do Olhal: 400mm; Fator de segurança
7:1; Tipo Sling Standard; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 2m

Tamanho: 2m

Cód. 000

Cinta de Elevação
4t Cinza

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 120mm; Comprimento do Olhal: 450mm; Fator de segurança
7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Cód. 000

Cinta de Elevação
5t Vermelha

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 150mm; Comprimento do Olhal:500mm; Fator de segurança
7:1; Norma ABNT NBR 15637-1:2012; Tipo
Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 2m

Tamanho: 2m

Cód. 000

Cinta de Elevação
6t Marrom

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 180mm; Comprimento do Olhal:550mm; Fator de segurança
7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.
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Cód. 000

Cód. 000

Cinta de Elevação
8t Azul

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 240mm; Comprimento do Olhal:650mm; Fator de segurança
7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 4m

Tamanho: 4m

Cinta Amarela
3 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta
tenacidade.
- Largura da Cinta: 90mm.
- Comprimento do Olhal: 400mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Cinta Violeta
1 Tonelada

Cód. 000

- Confeccionada em 100% poliéster de alta
tenacidade.
- Largura da Cinta: 30mm.
- Comprimento do Olhal: 300mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Fabricante: Carbografite

Fabricante: Carbografite

Tamanho: 2m | 3m | 4m | 5m | 6m

Tamanho: 1m | 2m | 3m | 4m | 5m

Cód. 000

Cinta Azul
8 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta
tenacidade.
- Largura da Cinta: 240mm.
- Comprimento do Olhal: 650mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Cód. 000

Cinta Cinza
4 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta
tenacidade.
- Largura da Cinta: 120mm.
- Comprimento do Olhal: 450mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.

Fabricante: Carbografite

Fabricante: Carbografite

Tamanho: 4m | 5m | 6m | 8m

Tamanho: 3m | 4m | 5m | 6m

Cód. 000

Cinta Laranja
10 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta
tenacidade.
- Largura da Cinta: 300mm.
- Comprimento do Olhal: 900mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Cód. 000

Cinta Marrom
6 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de
alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 180mm.
- Comprimento do Olhal: 550mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Fabricante: Carbografite

Fabricante: Carbografite

Tamanho: 6m | 8m | 10m

Tamanho: 3m | 4m | 5m | 6m | 8m

Cód. 000

Cinta Verde
2 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster de alta
tenacidade.
Largura da Cinta: 60mm.
- Comprimento do Olhal: 350mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: CINTAS

Cód. 000

Cinta Vermelha
5 Toneladas

- Confeccionada em 100% poliéster
de alta tenacidade.
- Largura da Cinta: 150mm.
- Comprimento do Olhal: 500mm.
- Fator de segurança 7:1.
- Tipo Sling Standard.
- Olhais reforçados.

Fabricante: Carbografite

Fabricante: Carbografite

Tamanho: 2m | 3m | 4m | 5m

Tamanho: 3m | 4m | 5m | 6m | 8m
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Mosquetão malha
rápida c/20 und.

• Mosquetão malha rápida
• Embalagem com 20 unidades
Destinado para conexão de cabos e ancoragem de pequenas cargas.

Mosquetão “D” rosca
em alumínio c/5 unid.

• Confeccionado em alumínio;
• Fechamento em rosca;
• Capacidade para 23 kn;
• Embalagem com 5 unidades.
Acessório utilizado em conjunto com os cinturões paraquedistas e os trava-quedas, em
diversas atividades.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Conector malha rápida
classe Q. c/20und.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Mosquetão Tripla Trava
alumínio - Formato Pera

• Conector formato oval classe Q 8MM em
aço, fechamento em rosca. Carga de ruptura
de 25KN.
• Embalagem 20 unidades

• Confeccionado em alumínio;
• Triplo travamento;
• Capacidade para 25 kn;
• Embalagem com 5 unidades.

Acessório utilizado para sistemas de ancoragem, ascensões, descensões e conexão de
acessórios.

Recomendados para uso em pontos de ancoragem com fitas ou diretamente em contato
com cabos de aço ou perfis metálicos.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Mosquetão Tripla Trava
em aço oval c/5und.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Mosquetão Oval em
aço c/ 10 unidades

• Confeccionado em aço;
• Triplo travamento;
• Capacidade para 25 kn;
• Embalagem com 5 unidades.

• Confeccionado em aço;
• Fechamento em rosca;
• Capacidade para 23 ou 25 kn;
• Embalagem com 10 unidades.

Acessório utilizado em conjunto para atividades com os cinturões páraquedistas e travaquedas, em diversas atividades.

Acessório utilizados em conjunto com os cinturões paraquedistas e os travaquedas, em
diversas atividades.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Mosquetão tripla trava
aço formato em pera

• Embalagem c/ 05 unidades.
• Confeccionado em aço;
• Triplo travamento;
• Capacidade para 45 kn.

Fabricante: MG Cinto
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Cód. 000

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Mosquetão Oval dupla
trava c/5und.

• Confeccionado em aço;
• Fechamento automático dupla-trava;
• Capacidade para 25kn.
• Embalagem com 5 unidades;

Fabricante: MG Cinto

Estribo

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm, com 6 degraus para apoio dos
pés, conexão ao Ascensor de punho.

Cód. 000

Fita Daisy Chain

Confeccionada em nylon de alta tenacidade, maleável e com excelente resistência à
abrasão; Resistência: 20KN.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho:

Tamanho: 1.50m

Cód. 000

Linha de Vida c/ conector
Classe A - 110mm

Conector em duralumínio com abertura
110MM, corda de poliamida trançada de
12MM com comprimento de 15 metros na
cor branca.

Cód. 000

Pedal Regulável c/
Fivela para Ajuste

Pedal regulável com fivela para ajuste de
altura. Confeccionado em fita tubular de
30mm de nylon de alta tenacidade. Resistência: 5KN.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 15m

Tamanho: 1.40m

Cód. 000

Polia Alumínio c/ Placa
Oscilante p/ Corda

Polia Alumínio com placa oscilante para corda de até 12mm. Capacidade máxima de ruptura: 20 KN.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Polia Dupla Alumínio c/
Placa Oscilante p/ Corda

Polia dupla alumínio com placa oscilante para
corda de 10 à 16mm. Resistência de ruptura:
30KN
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Polia Alumínio p/
Corda até 16mm

Polia de alumínio para corda de 10 à 16mm.
Resistência de ruptura: 30KN.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Polia Dupla em Linha p/
Corda ou Cabo de Aço

Polia dupla em linha para corda ou cabo de
aço entre 8 e 13mm.

Fabricante: MG Cinto
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Polia Fixa Alumínio p/
Corda até 12mm

Polia Alumínio para corda de até 12mm. Capacidade máxima de ruptura: 20 KN. Ideal para:
Construção civil, resgate de vitimas em espaço
confinado.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Protetor de Corda c/
Velcro 70cm

Protetor de corda com velcro , 70 cm; Indicado para oferecer maior proteção de cordas
contra abrasão e atrito nas estruturas físicas.

Fabricante: MG Cinto

Porta Ferramenta
com 7 divisões

Confeccionado em couro. Acessório utilizado
para acomodar chaves do tipo fenda, phillips,
alicate, chave inglês entre outras, deixando
assim o carpinteiro com maior mobilidade.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Suspensor para
espaço Confinado

Confeccionado em fita poliéster de alta tenacidade 26MM, possui um olhal para conexão,
02 mosquetões de aço oval e arco de alumínio
para conectar aos pontos de suspensão.
Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 70 x 13cm

Cód. 000

Corda Poliamida

Confeccionada em Poliamida trançada
12mm. Acessório utilizado em atividades
em conjunto com o trava-quedas para corda

Cód. 000

Descensor Autoblocante
p/ Corda Simples

Descensor autoblocante para corda simples
de 10 a 12mm. Com freio anti-pânico em
alumínio anodizado com regulagem da velocidade que facilita as manobras em cordas
simples. Carga máxima de trabalho 150kg.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 25m | 50m | 100m | 250m

Cód. 000

Descensor Freio
8 Alumínio

Descensor freio oito fabricado em aço/alumínio inox para uso em cordas de 09 à 13mm.
Resistência de ruptura: 25KN.

Fabricante: MG Cinto
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Cód. 000

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Descensor Freio
8 com Orelha

Dispositivo tipo Oito com orelhas de grande
dimensão para descida por corda. Fabricado
em alumínio forjado de alta resistência. Altura 170 mm. Resistência 40 kn
Fabricante: MG Cinto

Tripé sem Carretilha

Fabricado em alumínio de alta resistência
que lhe garante total confiabilidade. Capacidade de carga: 500kg. Força: 12KN. Indicado para trabalhos em espaço confinado,
instalação de equipamentos.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Esticador Forjado
Gancho x Gancho

Cód. 000

Tripé para Viga I
com Ajuste 3

Polia de viga 1 ton. Equipamento desenvolvido para utilização em vigas I para linhas de
vida horizontal. Recomendado em conjunto
com trava quedas retrátil.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Esticador Forjado
Gancho x Olhal

• Corpo e terminais forjados em aço carbono
• Acabamento Galvanizado

• Corpo e terminais forjados em aço carbono
• Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração
e movimentação de cargas

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração
e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Esticador Forjado
Manilha x Manilha

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Esticador Forjado
Manilha x Olhal

• Corpo e terminais forjados em aço carbono
• Acabamento Galvanizado

• Corpo e terminais forjados em aço carbono
• Acabamento Galvanizado

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração
e movimentação de cargas.

Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração
e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Esticador Forjado
Olhal x Olhal

• Corpo e terminais forjados em aço carbono
• Acabamento Galvanizado
Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração
e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Esticador Forjado Inox
Gancho x Olhal

• Corpo e terminais forjados em aço inoxidável AISI 304
• Corpo e terminais forjados em aço inoxidável AISI 304
Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração
e movimentação de cargas.
Fabricante: MG Cinto
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Cód. 000

Esticador Maleável
Gancho x Olhal

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

• Estrutura forjado em aço maleável
• Acabamento Galvanizado
Utilizado para tensionar cabos de aço e cordoalhas nos processos de fixação, amarração
e movimentação de cargas.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Gancho Olhal
com Trava

Gancho Giratório
com Trava

• Forjado em aço carbono com trava de segurança
• Pintura epóxi vermelha
Utilizado nos processos de movimentação e
elevação de cargas em aplicação junto à cinta
de poliéster e cabo de aço.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Grampo Leve

• Forjado em aço carbono com trava de segurança
• Pintura epóxi vermelha

• Corpo fundido em aço maleável, alças e
porcas em aço carbono 1020
• Acabamento galvanizado

Utilizado nos processos de movimentação e
elevação de cargas em aplicação junto à cinta
de poliéster e cabo de aço.

Acessório utilizado na construção de laços e
amarrações em cabos de aço

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Grampo Pesado

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Manilha Reta Pino Alloy
c/ Porca e Cupilha

• Corpo, alças e porcas forjados em aço carbono
• Acabamento galvanizado

• Corpo forjado em aço carbono 1045 com
pino reforçado alloy
• Acabamento galvanizado

Acessório utilizado na construção de laços e
amarrações em cabos de aço.

Acessório utilizado em cabos de aço e correntes como elemento de união nos processos de
fixação, amarração, movimentação e elevação de cargas.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Manilha Reta
Pino Roscado

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Olhal de Suspensão
Tipo Parafuso - Rosca

• Corpo forjado em aço carbono 1045
• Acabamento galvanizado

• Forjado em aço carbono C15E
• Acabamento galvanizado

Acessório utilizado em cabos de aço e correntes como elemento de união nos processos de fixação, amarração, movimentação e
elevação de cargas.

Destinado nos processos de ancoragem e
movimentação de cargas e equipamentos.

Fabricante: MG Cinto
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Cód. 000

Fabricante: MG Cinto

Olhal de Suspensão
Tipo Porca - Rosca

Cód. 000

Prensa Cabos

• Forjado em aço carbono C15E
• Acabamento galvanizado

• Extrusado em liga de alumínio em perfil 8
• Acabamento polido

Destinado nos processos de ancoragem e
movimentação de cargas e equipamentos.

Destinado para confecção de laços com cabos de aço em configurações que dispensam
a desmontagem.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Sapatilha Leve

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Sapatilha Pesada

• Estampado em aço maleável
• Acabamento galvanizado

• Forjado em aço carbono
• Acabamento galvanizado

Destinado na proteção de cordas e cabos de
aço do desgaste submetidos os laços.

Destinado na proteção de cordas e cabos de
aço do desgaste submetidos os laços.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Anel de Ancoragem

Confeccionado em fita poliéster de largura
25mm. Resistência de ruptura 22KN. Ideal
para: Construção Civil, Alpinismo, Içamento
de pequenas cargas, resgate ou apoio técnico, ancoragem para socorro de veículos.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Anel de Ancoragem
Olhal Amarelo

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que
proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais
tecidos. Resistência de ruptura: 22KN.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 60cm | 100cm | 120cm | 160cm

Tamanho: 80cm

Cód. 000

Anel de Ancoragem
Olhal Azul

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência
de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos.
Resistência de ruptura: 22KN.

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Anel de Ancoragem
Olhal Vermelho

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que
proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais
tecidos. Resistência de ruptura: 22KN.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 120cm

Tamanho: 150cm
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Blocante Croll

Construído em liga de alumínio especial
que lhe proporciona alta resistência e
baixo peso.
Utilização em corta têxtil de 08 à 13MM
com mosquetão de alumínio para evitar
desgaste do equipamento.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Ascensor de Punho
para mão esquerda

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência, empunhadura emborrachada
de desenho ergonômico. Utilizado em
cordas de material têxtil de 08 à 13mm.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Carretilha c/ Cabo
de Aço - 25mts

Carretilha com cabo de aço. Indicada
para alçamento e uso em conjunto com
tripé para atividades realizadas em espaço confinado.

Cadeirinha (Assento
de suspensão)

Confeccionado em fita de poliéster, assento
revestido em E.V.A., acompanha dois conectores de 25 KN. Indicado para oferecer maior
conforto ao trabalhador durante serviços de
longa duração, dificultando a ação da Síndrome de Suspensão Inerte.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Ascensor de Punho
para mão direita

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência, empunhadura emborrachada de
desenho ergonômico. Utilizado em cordas
de material têxtil de 08 à 13mm.

Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Cinta de Elevação
2t Verde

Confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade; Largura da Cinta: 60mm; Comprimento do Olhal:350mm; Fator de segurança
7:1; Tipo Sling; Olhais reforçados.

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 25m

Tamanho: 2m

Cód. 000

Cinta de Amarração
com Catraca 10t

Conjunto com 1 catraca e 2 ganchos;
Confeccionadas em Poliéster; Largura:
100mm; Carga de trabalho (amarração):
10.000kgf; Fator de segurança: 2:1.
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Cód. 000

Cód. 000

Cinta de Amarração
com Catraca 3t

Conjunto com 1 catraca e 2 ganchos; Confeccionadas em Poliéster; Largura: 50mm; Carga de trabalho (amarração): 3000kgf; Fator
de segurança: 2:1;

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 9m

Tamanho: 9m

Fita de Amarração
com Catraca 0,4t

Confeccionadas em Poliéster; Largura: 25mm;
Carga de trabalho (amarração): 400kgf; Fator
de segurança: 2:1; Conjunto com 1 catraca e
2 ganchos;

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 4,5m

Cód. 000

Fita de Conexão

Confeccionado em fita de poliéster de largura
45mm. Resistência de ruptura: 18KN.

Cód. 000

Fita de Ancoragem

Confeccionado em fita de poliéster de
largura 45mm. Resistência de ruptura
18KN. Ideal para: Construção Civil, Alpinismo.

Fabricante: MG Cinto
Tamanho: 75cm | 100cm | 120cm |
200cm

Cód. 000

Fita de Transposição
LANÇAMENTO

Confeccionado em fita de poliamida,
olhais revestidos de fitas tubulares, para
acoplagem de linha de vida e regulagem
da fita. Carga de ruptura: 15kn

Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto

Tamanho: 60cm | 100cm | 120cm | 150cm |
200cm

Tamanho: 1.27m

Cód. 000

Polia Simples

- Utilizados em corda até 12 mm de diâmetro
em atividades como: tirolesa, escaladas, alpinismo, resgate, içamentos de cargas etc…;
Polia com rolamento.
- Carga máxima 30 kN

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Freio 8 Big

Equipamento para utilizar em cordas em longas descidas, evitar quedas do equipamento
caso ocorra danifique e descarte-o; mUtilizados em Cordas: 9 a 16 mm diâmetro; Carga
de Ruptura: 44 KN.
Fabricante: Athenas

Cód. 000

Ascensores

- Ascensor auto-blocante para mão esquerda e direita; Manopla para conforto
das mãos;
- Dispositivo bloqueador mordente; Dois
orifícios na parte de baixo para conexões
diversas;

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Freio 8

Utilizados em Cordas: 9 a 16 mm diâmetro; Carga de Ruptura: 35 KN. Utilizado
em esporte de aventura, rapel montanhismo, escalada, resgate.

Fabricante: Athenas
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PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Mosquetão Dupla
Trava Automática

Mosquetão dupla trava automática; É
utilizado em sistema de segurança pessoal como: içamentos, amarração, fixação
de cargas, rapel, alpinismo, resgate, etc…
Grandes quedas; Carga de ruptura 25 KN.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Roldana em Aço Inox

- Utilizados em tirolesa, escaladas, alpinismo, resgate com cabos de aço de 12
mm e cordas de poliamidas de 13 mm;
- Dupla polia com rolamento blindado.
- Carga máxima 25 kN.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Ascensor Ventral

Ascensor sem empunhadura para trabalho de ascensão em cordas; Possui dois
orifícios para conexão ao cinturão através
de malha rápida Delta; Para uso em corda
de 8 a 13 mm de diâmetro.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Mosquetão Oval
Roscável

- Mosquetão tipo Oval;
- Trava dupla roscada é utilizado em sistema de segurança pessoal como: içamentos, amarração, fixação de cargas, rapel,
alpinismo, resgate, etc…
- Grandes quedas;
- Carga de ruptura 23 KN
Fabricante: Athenas

Cód. 000

Trapézio

- Suporte para ancoragem confeccionado
em fita de poliéster para acesso e/ou resgate em espaço confinado. Distanciador
300 mm
- Mosquetão Oval de 17mm (opcional);
- Ganchos 2 de trava dupla com abertura
de 17mm
Fabricante: Athenas

Cód. 000

Sacola Athenas

Sacola com capacidade de 23 litros, resistente a água e fechamento tipo saco estanque;
Confeccionado com tecido nylon 840 PVC;
Resistente a água; Visor de identificação e
alça de mão com reforço de PVC. Utilizada
para armazenar e transportar cordas e equipamentos
Fabricante: Athenas
Tamanho: 50 X 26 X 18cm

Cód. 000

Fita EK

Sistema de Ancoragem para fixação em
escada extensiva confeccionado em fita
de poliéster. Especificações: Fita Poliéster 45 de largura. Costura Zig-Zag: (alta
resistência)

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Mochila para
Transportar Cordas

Confeccionado com tecido nylon 840 PVC;
Resistente a água; Com capacidade de 23
litros; Costura reta, fundo com reforço de
PVC, fechamento tipo saco estanque com
fivelas de nylon, visor de identificação e alça
de mão com reforço de EVA.
Fabricante: Athenas
Tamanho: 50 X 26 X 18cm
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Olhal para
Ancoragem

Dispositivo de ancoragem permanente confeccionado em aço inox; Podem
ser instalados em estruturas de alvenaria, estrutura metálica e estruturas
existentes em telhados.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Espora “DT”

Confeccionado em aço. Com 01 fivela
metálica para ajuste. Acessório utilizado para subir em poste de concreto
tipo DT.
Fabricante: Athenas

Cód. 000

Polia Dupla
em Alumínio

Utilizados em corda até 12 mm de diâmetro em atividades como: tirolesa,
escaladas, alpinismo, resgate, sistema de redução em resgate, içamentos de cargas . Carga máxima 30 kN.
Fabricante: Athenas

Cód. 000

Corda Semi Estática P48F

Cód. 000

AT Tripe

2 pontos de ancoragem fabricados em
alumínio. 8 posições de altura. Capacidade máxima de trabalho: 500KG.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Espora para Poste
Madeira Completa

Confeccionada em aço; 02 correias
para ajuste e almofada. Acessório utilizado para subir em poste de madeira.

Fabricante: Athenas

Cód. 000

Descensor
Autoblocante

Equipamento para utilizar em cordas
em longas descidas com controle de
velocidade e com sistema auto-blocante; Possui na parte interna polia para
corda de 9 á 12 mm de diâmetro;
Fabricante: Athenas

Cód. 000

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cód. 000

Corda Safety Link

Fabricante: Plasmódia

Fabricante: Plasmódia

Tamanhos: 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 12,5mm

Tamanhos: 11mm | 12mm | 12,5mm

Tipo A - NBR 15986
Cores:

Tipo A - NBR 15986
Cores:
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Cód. 000

Corda de Segurança
NR-18

PROTEÇÃO CONTRA-QUEDAS: ACESSÓRIOS

Cabo para uso em cadeiras suspensas e
cabo-guia de segurança para fixação de
trava-quedas.

Fabricante: Plasmódia

Cód. 000

Cordelete trançado

Cordelete trançado confeccionado com capa de
poliester de Alta Tenacidade e alma de poliamida.
Os cordeletes possuem baixo alongamento e alta
resistencia a traçao.
Fabricante: Plasmódia

Kit Linha de Vida Temporária - Corda e aço

Os pontos de ancoragem onde serão instalados devem ter resistência mínima de 22,7KN;
Número máximo de usuários: 02
Disponíveis em corda e cabo de aço; Ajustável de 3 a 18 metros;
Permite que o usuário transpasse pelo outro sem desconectar-se do sistema com muito mais segurança.

Fabricante: MSA
Tamanho: Único

Cód. 000

Ancoragem Workman
Stryder para Viga “I”

- Maior durabilidade e facilidade do deslocamento na viga I;
- Ajustável de 4 a 13,5 polegadas; Botão de
pressão para ajuste ao per l I;
- Argola em “D” em aço forjado;
- Olhal com sistema indicador de queda.

Cód. 000

Kit Espaço Con nado 15m

- Tripé Workman
- Guincho Workman
- Suporte para fixação ao tripé e monopé numa peça
única;
- Disponível em cabo de aço inoxidável e sintético;
- Trava-quedas resgatador com 15m de aço inoxidável;

Fabricante: MSA

Fabricante: MSA

Tamanho:

Tamanho: 15m | 20m | 30m

Cód. 000

Kit Resgate Suretyman
200m Corda

- Polias equipadas com um sistema de trava antirreversão;
- Sistema ascensor permite içar o usuário;
- Para repouso no processo de resgate;
- Rápida montagem;
- Praticamente isento de manutenção;
- Dimensionado para carga de até 2 pessoas;
- Capacidade máxima de 272 kg para pessoas e
Fabricante: MSA
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Cód. 000

Cód. 000

Sistema de Resgate Gravity
4:1 50m Corda

- Sistema de vantagens mecânicas 4:1 e 3:1;
- Corda Kernmantle 11 mm, resistência à tração
mínima de 3000 kgf;
- Mosquetões oval em alumínio, com tripla trava
automática de segurança e pino para fechamento
do olhal;
- Sistema dimensionado para carga de trabalho
máxima de 120kg.
Fabricante: MSA

PROTEÇÃO
PARA OS PÉS

O uso do calçado adequado ao ambiente de trabalho é fundamental para evitar acidentes como luxações,
cortes, fraturas, queimaduras, descargas elétricas, bolhas, dores por extensos períodos de movimentação,
entre outros. Os calçados são classificados e diferenciados de acordo com o tipo de risco que se propõe a
proteger. Para cumprir este papel, eles devem ter características especiais que lhe são conferidas pelos seus
componentes e eficácia certificada pelo Ministério do Trabalho, resultando na emissão do CA, indispensável
para o EPI.

DICA PARA
ESTOCAGEM
O calçado deve ser guardado em um local arejado, longe
do calor e da umidade. As condições ideais de armazenamento são a 27°C e 63% de umidade. Fazendo isso, você
evita a ocorrência de hidrólise, processo em que o calor e
a umidade formam moléculas de água que reagem com os
produtos químicos do solado de poliuretano, causando
sua decomposição.

Perneira de segurança com talas de PVC
e Fechamento solda eletrônica - SRO 200

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção
civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que
necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de
animais peçonhentos na parte inferior da perna.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC
e fechamento em velcro - SRO 250

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção
civil, indústrias em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que
necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de
animais peçonhentos na parte inferior da perna.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC
e fechamento em velcro - SRO 270

PROTEÇÃO DOS PÉS: PERNEIRA

Cód. 000

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão marrom café, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica para
proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em
material sintético, fechamento total em velcro e fechos plásticos, que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:

Cód. 000

Perneira com talas de PVC e fechamento em
velcro com três fechos - SRO 270

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão marrom café, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica para
proteger o peito do pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em
material sintético, fechamento total em velcro e fechos plásticos, que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:
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Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, metatarso e
fechamento em velcro com fechos - SRO 270-2

PROTEÇÃO DOS PÉS: PERNEIRA

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão
marrom café, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos,
metatarso fixado através de solda eletrônica para proteger o peito do pé, o fechamento
nas bordas é feito por meio de viés em material sintético, fechamento total em velcro e
fechos plásticos, que facilitam a fixação, regulagem e a colocação da perneira.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira e
fechamento em solda eletrônica - SRO 260

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da
perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para ajustes.
A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira e
fechamento em velcro - SRO 252

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da
perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para ajustes.
A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos
provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira,
metatarso e fechamento em velcro - SRO 255

Este modelo possui uma proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no
peito do pé. Além de possuir proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior
parte da perna do usuário. A joelheira possui na parte traseira da perna, fecho plástico
para ajustes. A Perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes,
térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:
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Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço e
fechamento em solda eletrônica - SRO 220

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de aço e
fechamento em velcro - SRO 230

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias
em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior
da perna.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de aço e fechamento em solda eletrônica - SRO 210

PROTEÇÃO DOS PÉS: PERNEIRA

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias
em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior
da perna.

A perneira de segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias
em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior
da perna.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, metatarso e
fechamento em solda eletrônica - SRO 290

Este modelo possui proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no peito do
pé. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos
provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:
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Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço e fechamento em velcro - SRO 240

A Perneira de Segurança Sayro é utilizada em atividades como construção civil, indústrias
em geral, mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior
da perna.

PROTEÇÃO DOS PÉS: PERNEIRA

Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço, joelheira e
fechamento em solda eletrônica - SRO 280

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da
perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para ajustes.
A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos
provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com chapa de aço, joelheira e
fechamento em velcro - SRO 292

Este modelo possui proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte
da perna do usuário. A joelheira possui fecho plástico na parte traseira da perna para
ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes,
térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 14750
Cores:

Cód. 000

Perneira de segurança com talas de PVC, joelheira,
metatarso e fechamento em solda eletrônica - SRO 262

Este modelo possui uma proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no peito do
pé. Além de possuir proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna
do usuário. A joelheira possui na parte traseira da perna, fecho plástico para ajustes. A perneira
também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:
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Perneira de segurança com chapa de aço, joelheira,
metatarso e fechamento em solda eletrônica - SRO 282

Este modelo possui uma proteção plástica no metatarso para suavizar os impactos no peito do pé.
Além de possuir proteção estendida ao joelho, protegendo assim uma maior parte da perna do
usuário. A joelheira possui na parte traseira da perna, fecho plástico para ajustes. A perneira também oferece proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos provenientes de operações
de soldagem e processos similares.
Fabricante: Sayro
Tamanho: Único
CA: 11410
Cores:

Cód. 000

Calçado
Acquatic

Produzida com composto de PVC.
Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Comprimento:
41cm.

Cód. 000

Calçado Work
Cano Longo

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante
apropriado para superfícies lisas e úmidas.
Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 33 ao 45

Tamanhos: 34 ao 45

Cores:

Cores:

Cód. 000

Calçado Work
Cano Médio

Produzida com composto de PVC. Alta
flexibilidade e ótimo comportamento ao
desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas
e úmidas.

Cód. 000

Calçado Work
Cano Curto

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante
apropriado para superfícies lisas e úmidas.
Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Tamanhos: 34 ao 45

Cores:

Cores:

Cód. 000

Calçado Agro
Cano Longo

Produzida com composto de PVC. Alta
flexibilidade e ótimo comportamento ao
desgaste. Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e
úmidas.

Cód. 000

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Calçado Agro
Cano Médio

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante
apropriado para superfícies lisas e úmidas.
Travas de segurança para escadas.

Fabricante: Innpro

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Tamanhos: 34 ao 45

Cores:

Cores:

137

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Calçado Agro
Cano Curto

Produzida com composto de PVC. Alta flexibilidade e ótimo comportamento ao desgaste. Solado com desenho antiderrapante
apropriado para superfícies lisas e úmidas.
Travas de segurança para escadas.

Cód. 000

Calçado Adventure
Linha Fashion

Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas. Travas de segurança para escadas..
Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45

Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45
Cores:

Cód. 000

Calçado Adventure
Linha Fashion

Indústria alimentícia, agricultura, construção
civil, indústria em geral, mineração, pesca,
dia-a-dia.

Cód. 000

Calçado Adventure
Linha Fashion

Indústria alimentícia, agricultura, construção
civil, indústria em geral, mineração, pesca,
dia-a-dia.

Fabricante: Innpro

Fabricante: Innpro

Tamanhos: 34 ao 45

Tamanhos: 34 ao 45

Cód. 000

Calçado Adventure
Linha Fashion

Ergonômica e flexível. De alta flexibilidade e
com bom comportamento ao desgaste.

Fabricante: Innpro
Tamanhos: 34 ao 45

Cód. 000

Perneira de Raspa com Velcro

Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro e costura em fio de algodão.
Fabricante: Luveq
Tamanho: Único
CA: 38790
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Bota de PVC
110VFLEX

Bota de PVC impermeáveis de fácil higienização na cor Preta de cano médio
(27cm), tipo C, classificação II, confeccionado em PVC.

Cód. 000

Calçado Moov

Calçado ocupacional de uso profissional tipo
sapato, cor preto, impermeável confeccionado em material polimérico, solado de borracha antiderrapante.

Fabricante: Marluvas

Fabricante: Fujiwara

Tamanhos: 34 ao 45

Tamanhos: 34 ao 45

CA: 42291
Cores:

CA: 38590
Cores:

Cód. 000

Bota de PVC 80BPL
Linha Acquafort

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo
bota PVC cano longo, impermeável, com biqueira de aço, e palmilha de aço. Propriedades antiderrapantes, com resistência química,
resistência a óleo combustível.

Cód. 000

Bota de PVC 85BPL
Linha Acqualev

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo
bota PVC cano longo, impermeável, sem biqueira. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível.

Fabricante: Bracol

Fabricante: Bracol

Tamanhos: 33 ao 46

Tamanhos: 33 ao 46

Cores:

Cores:

Cód. 000

Bota de PVC 80BPC
Linha Acqualev

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo
bota PVC cano curto, impermeável, com biqueira de aço, com palmilha de aço. Propriedades antiderrapantes, com resistência química, resistência a óleo combustível.

Cód. 000

Bota de PVC 82BPE
Linha Acquaflex

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Calçado ocupacional de uso profissional,
tipo bota PVC cano extra curto, impermeável, sem biqueira. Propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível.

Fabricante: Bracol

Fabricante: Bracol

Tamanhos: 33 ao 46

Tamanhos: 33 ao 46

Cores:

Cores:
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LINHA FORT PLUS
Design, conforto diferenciado, e um sistema inteligente
para correção de caminhar, além de ser antiderrapante em toda a extremidade do solado.

Cód. 000

Modelo BFN40

Opcionais:

Modelo BCN40

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo BVN40

Opcionais:

Cód. 000

Modelo BAN40

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo AMM40

Opcionais:
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Cód. 000

Cód. 000

Modelo MAM40

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Modelo BA40

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Cód. 000

Modelo BE40

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Modelo MEE40
Cód. 000

Modelo SA40

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo BEI40

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo SE40

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Modelo SA40

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Plus
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:
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LINHA FORT MICRO
Produto Transpirável e com excelente poder de absorção e dessorção de suor. A microfibra é altamente
resistente além de muito mais leve e flexível que o
couro.

Cód. 000

Modelo AMMF40

Opcionais:

Modelo MAMF40

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo MEMF40

Opcionais:

Cód. 000

Modelo BEMF40

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo BAMF40

Opcionais:
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Cód. 000

Cód. 000

Modelo SAMF40

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Modelo MIMF40

Opcionais:

Cód. 000

Modelo SEMF40

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Bico de Aço
Bico de Plástico
Bico de Composite
Palmilha RTPR

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Fabricante: FortLine
Linha: Fort Micro
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

LINHA FORT
Calçado que atende a diversos segmentos, resistindo a temperaturas de até 60 °C. É um produto
leve, resistente e com acabamento diferenciado.
Solado que se adapta a várias atividades, gerando
o conforto necessário para o seu colaborador.

Cód. 000

Modelo BA20

Opcionais:

Modelo BE20

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Cód. 000

Modelo BEI20

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Modelo MEE20

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

143

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA

Cód. 000

Modelo MEI20

Opcionais:

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo SE20

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Modelo SA

Cód. 000
Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

LINHA FORT BOR
Produto ideal para Siderúrgicas, Metalúrgicas ou Pavimentação Asfáltica. Seu acabamento interno não
permite que o calor chegue aos pés do colaborador.

Cód. 000

Modelo BEI31

Opcionais:
Bico de Aço
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Bor
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:
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Modelo COT20

Cód. 000

Cód. 000

Modelo MEE31

Opcionais:
Bico de Aço
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Fort Bor
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

É um produto que se adapta com ótimos resultados
em Indústrias, Construção Civil, e Setor de Serviços
Gerais.

Cód. 000

Modelo BE10

Opcionais:

Modelo BA10

Opcionais:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Flex Light
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Cód. 000

Modelo SE10

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Flex Light
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Flex Light
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

Cód. 000

Modelo SA10

Opcionais:
Bico de Aço
Bico de Plástico
Palmilha de Aço
Fabricante: FortLine
Linha: Flex Light
Tamanhos: 34 ao 45
CA:
Cores:

PROTEÇÃO DOS PÉS: CALÇADOS DE SEGURANÇA

LINHA FLEX LIGHT
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PROTEÇÃO
QUÍMICA

Camadas da Pele
A pele é o maior orgão do corpo humano, e tem diversas funções: tato, r e g u l a ç ã o t é rm ic a ,
pr ot e ção do co rpo contra ataqu es m ec â n i c o s , f í s i c o s , q u í mi c o s e b i o l ó g i c o s . É formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Por estar em contato direto com o
meio externo, está sujeita a sofrer todos os tipos de agressões: sol, bactérias, insetos e produtos químicos diversos presentes no ambiente de trabalho.
Para garantir que a pele esteja protegida contra as exposiççoes no ambiente de trabalho, é
necessário a utilização correta nesse caso em específico, dos cremes ocupacionais.
O Creme para Proteção da pele é uma substância que se aplica antes do trabalho para proteger a pele, formando uma espécie de barreira protetora entre a pele e os agentes agressores.
São classificados em 3 GRUPOS:

GRUPO 1 | Cremes de Proteção Água - Resistente
São aqueles que, quando aplicados à pele do usuário, protegem contra produtos solúveis em água.
GRUPO 2 | Cremes de Proteção Óleo - Resistente
São aqueles que, quando aplicados à pele do usuário, protegem contra produtos solúveis em óleo.
GRUPO 3 | Cremes de Proteção Especiais
São aqueles com indicações de uso definidos,
especificados pelo fabricante

FPS significa Fator de Proteção Solar que mede a proteção contra os
raios UVB (raios nocivos ao nosso organismo, são parcialmente absorvidos pela camada atmosférica da Terra), mas não mede a proteção contra os raios UVA (raios que penetram profundamente na pele
e fator principal de envelhecimento cutâneo e predisposição às
alergias e câncer de pele).
A numeração do FPS pode variar de 1 a 100. A sigla UV significa os
raios Ultravioletas, que são os diferentes raios solares emitidos pelo
sol.
Estes raios solares não são visíveis, mas estão agindo em todas as
épocas do ano, seja no verão ou inverno, com maior incidência nas
estações mais quentes do ano. Quanto mais alto o FPS maior será a
proteção que ele oferece. A regra é que quanto mais clara for a pele
mais alto deve ser o fator de proteção.

Proteção
Solar

HIGIENE, CREMES E PROTETORES: PROTEÇÃO QUÍMICA

Cód. 000

Protetor Solar FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml
Proteção contra raios UVA e UVB.
Ação Hidratante.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar FPS 30

Protetor Solar FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L - com Bico Dosador
Proteção contra raios UVA e UVB.
Ação Hidratante.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L - com Bico Dosador

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L - com Bico Dosador

Proteção contra raios UVA e UVB.
Ação Hidratante.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.

Proteção contra raios UVA e UVB.
Ação Hidratante.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar
Repelente FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml
Proteção contra raios UVA e UVB.
Repele mosquitos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.
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Cód. 000

Cód. 000

Protetor Solar Repelente
FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L - com Bico Dosador
Proteção contra raios UVA e UVB.
Repele mosquitos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.

Protetor Solar Repelente
FPS 30

Cód. 000

Protetor Solar
Repelente FPS 30

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L - com Bico Dosador

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L - com Bico Dosador

Proteção contra raios UVA e UVB.
Repele mosquitos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.

Proteção contra raios UVA e UVB.
Repele mosquitos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml
Proteção contra raios UVA e UVB.
Desenvolvido para trabalhador com alta
exposição ao sol.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L - com Bico Dosador
Proteção contra raios UVA e UVB.
Desenvolvido para trabalhador com alta
exposição ao sol.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L - com Bico Dosador
Proteção contra raios UVA e UVB.
Desenvolvido para trabalhador com alta
exposição ao sol.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L - com Bico Dosador

HIGIENE, CREMES E PROTETORES: PROTEÇÃO QUÍMICA

Cód. 000

Proteção contra raios UVA e UVB.
Desenvolvido para trabalhador com alta
exposição ao sol.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.
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Cód. 000

Protetor Solar FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml
Proteção contra raios UVA e UVB.
Desenvolvido para trabalhador com alta
exposição ao sol.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar Repelente
FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L - com Bico Dosador
Proteção contra raios UVA e UVB.
Proteção máxima contra sol e insetos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar Repelente
FPS60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L com Bico Dosador
Proteção contra raios UVA e UVB.
Proteção máxima contra sol e insetos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada.
Rápida absorção.
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Cód. 000

Protetor Solar
Repelente FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120ml
Proteção contra raios UVA e UVB.
Proteção máxima contra sol e insetos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.

Cód. 000

Protetor Solar Repelente
FPS 60

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L - com Bico Dosador
Proteção contra raios UVA e UVB.
Proteção máxima contra sol e insetos.
Muito resistente á água e suor.
Hipoalergênico.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
esbranquiçada.
Rápida absorção.

Cód. 000

Biogex Sabonete Líquido
Antisséptico em espuma

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 250ml
Rende mais de 500 aplicações.
Dura 10 vezes mais que a concorrência.
Hipoalergênico.
Dermatologicamente testado.

Cód. 000

Creme Protetor para Pele
Luva Química NB Grupo 3

Cód. 000

Creme Protetor para Pele Luva
Química Grupo 3 Profissional

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 250ml
CA: 42967

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4000g - Dispenser
CA: 42967

O creme protetor NB grupo 3 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 microorganismos e leveduras.

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele
forma uma película protetora invisível contra os ataques de
produtos.

Cód. 000

Creme Protetor para Pele
Luva Química Grupo 3

Cód. 000

Creme Protetor para Pele
Luva Química Grupo 3

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4000g - Dispenser com válvula
CA: 42967

Fabricante: Nutriex
Tamanhos:
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível
contra os ataques de produtos.

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à
pele forma uma película protetora invisível contra os
ataques de produtos.

Cód. 000

Creme Protetor para Pele Luva
Química Grupo 3 Profissional

Cód. 000

Creme Protetor para Pele Luva
Química Grupo 3 Profissional

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 120g - Dispenser
CA: 42967

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1000g - Com Bico Dosador
CA: 42967

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele
forma uma película protetora invisível contra os ataques de
produtos.

Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele
forma uma película protetora invisível contra os ataques de
produtos.

HIGIENE, CREMES E PROTETORES: PROTEÇÃO QUÍMICA

PROTEÇÃO QUÍMICA
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Cód. 000

Creme Protetor para Pele Luva
Química Grupo 3 Aerosol

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 144gr | 150ml
O creme protetor para a pele Luva Química Grupo 3 Nutriex Profissional forma uma película invisível na pele,
promovendo hidratação profunda além de possuir ação
repelente de sujidades.

Cód. 000

Creme Protetor para Pele Luva
Química Grupo 2 Profissional

Creme Protetor para Pele Luva
Química Grupo 3 Profissional

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr
CA: 42967
Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele
forma uma película protetora invisível contra os ataques
de produtos

Cód. 000

Creme Protetor para Pele Luva
Química Grupo 2 Profissional

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1000gr

Creme óleo resistente do Grupo 2, que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de
produtos.

Creme óleo resistente do Grupo 2, que aplicado à pele
forma uma película protetora invisível contra os ataques
de produtos, tais como: tolueno, xileno, óleo mineral, óleo
diesel, thinner, etc. Sem que o usuário perca a sensibilidade ao tato.

Cód. 000

Creme Desengraxante
Profissional com esfoliante

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr
Remove facilmente sujeiras como óleos,
fuligem, graxa, cimento e poeiras;
Fórmula balanceada com pH fisiológico;
Isento de abrasivos e solventes;
Não contém sais cáusticos;
Pode ser usado a seco;
Aroma agradável;
Alto rendimento.

Cód. 000
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Cód. 000

Sabonete Líquido
Desengraxante Citric Power

Cód. 000

Sabonete Líquido
Desengraxante Citric Power

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200ml
Desengraxante com alto poder de limpeza e excelente rendimento. Desengraxante com esfoliante
biodegradável de quartzo indicado para limpeza
pesada das mãos. Alto rendimento;

Cód. 000

Sabonete Líquido
Desengraxante Citric Power

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 1L

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 2L

Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos.
Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem,
graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada.

Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos.
Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem,
graxa, cimento e poeiras. Deixa a pele macia, hidratada e suavemente perfumada.

Sabonete Líquido
Desengraxante Citric Power

Cód. 000

Sabonete Líquido
Citric Power - Dispenser

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 4L - Dispenser

Desengraxante com alto poder de limpeza e excelente rendimento. Desengraxante com esfoliante
biodegradável de quartzo indicado para limpeza
pesada das mãos. Alto rendimento; Remove facilmente sujeiras pesadas, causadas por graxas,
óleos, fuligens, cimento, etc.

Desengraxante com alto poder de limpeza e excelente rendimento. Desengraxante com esfoliante
biodegradável de quartzo indicado para limpeza
pesada das mãos. Alto rendimento; Remove facilmente sujeiras pesadas, causadas por graxas,
óleos, fuligens, cimento, etc.

REPELENTE

Cód. 000

Spray Repelente de
Insetos 10h

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 100ml
Até 10 horas de proteção contra os mosquitos.
Longa duração.
Rápida absorção.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
oleosa.
Rápida absorção.
Fragância suave.

Cód. 000

Spray Repelente de
Insetos 10h

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 100ml
Até 4 horas de proteção contra os mosquitos.
Longa duração.
Rápida absorção.
Espalha com facilidade e não deixa a pele
oleosa.
Rápida absorção.
Fragância suave.

HIDRATAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Cód. 000

HIGIENE, CREMES E PROTETORES: PROTEÇÃO QUÍMICA

Cód. 000

Rege Derme G3
Creme Hidratante

Fabricante: Nutriex
Tamanhos: 200gr
Indicado para pele altamente ressecada.
Ultra hidratação e maciez
Auxilia na renovação celular.
Tecnologia Bioactive E®, com poderoso antioxidante biológico que evita a peroxidação lipídica
e o envelhecimento
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Sinalizador Visual Âmbar
Giroled 12/24V

Fabricante: DNI
Tensão de funcionamento: Bivolt 12 / 24V.
Consumo: 100mA.
24 Leds.
Iluminação com Efeito rotativo.
Conector para acendedor de cigarros.
Fixação Magnética com proteção de borracha.
Lente em Acrilico na cor Âmbar.
Comprimento do Cabo: Aprox 3m.

Cód. 000

Sirene Eletrônica - 12V

Fabricante: DNI
Tensão de Funcionamento: 12Vdc.
Corrente: 1,5A.
Potência: 20W.
Pressão Sonora Aprox.: 125dB.
6 sons.
Produto de fino acabamento em ABS.
Aplicação: Linha Automotiva, Residencial,
Sistemas de alarme, etc.

Cód. 000

Super Cone Barril
Delimitador de Tráfego

Cód. 000

Sinalizador Visual Azul
Giroled 12/24V

Fabricante: DNI
Tensão de funcionamento: Bivolt 12 / 24V.
Consumo: 100mA.
24 Leds.
Iluminação com Efeito rotativo.
Conector para acendedor de cigarros.
Fixação Magnética com proteção de borracha.
Lente em Acrilico na cor Azul.
Comprimento do Cabo: Aprox 3m.

Cód. 000

Sirene de Marcha Ré com
Redutor de Som Bivolt

Fabricante: DNI
Tensão de Funcionamento:12/24Vdc - Bivolt.
Corrente: 60mA.
Pressão Sonora Aprox: 110dB a 1m;.Com
sistema de redução de som para uso Noturno,
de 110dB para 80dB aprox.
Som Intermitente.
Piezoelétrica.
Produto de fino acabamento em ABS.
Aplicação: Linha Automotiva para Sistemas de
Marcha-Ré;

Cód. 000

Balizador Tipo T

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: 1,10 X 60 X 60

Tamanho: 1,10 X 40 X 40

Cód. 000

Cone de Polietileno 75cm
com 2 Faixas Refletivas

Cód. 000

Sinalizador Solar com
Parafuso e Fotocelula

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: 40 X 40

Tamanho: Único

Cód. 000

Sinalizador Solar para Baliza
com Parafuso e Fotocelula

Cód. 000

SINALIZAÇÃO

Cód. 000

Sinalizador Solar
Cone com Fotocelula

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: Único

Tamanho: Único
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Bastão de Sinalização

Cód. 000

SINALIZAÇÃO

Sinalizador Viário
Mini 12 Leds

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Sinalizador Viário
Super 12 Leds

Cód. 000

Sinalizador Traflight
Bateria e Fotocelula

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Barreira Vertical Rodovia
Base com 25 Kilos Refletivo

Cód. 000

Barreita Bicolor
Modelo New Jersey

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Balizador de Solo

Cód. 000

Cód. 000

Cavalete Padrão
C.E.T

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: 75cm

Tamanho: 1,10 X 90 X 90

Cód. 000

Boneco de Sinalização Padrão
Rodovia com Faixas Refletivas

Cód. 000

Placa de Obras em
Chapa de Aço

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000
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Cód. 000

Cavalete Padrão Rodovia
com Faixas Refletivas

Cód. 000

Base de Borracha

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: 1,20 X 1,20

Tamanho: 40 X 40

Cód. 000

Cone ABNT
NBR 15071

Cód. 000

Giroflex 12 ou
24 Volts - 24 Leds

Fabricante: Brasil Sinal

Fabricante: Brasil Sinal

Tamanho: Único

Tamanho: Único

Cód. 000

Cavalete de Plástico Dobrável
com Faixas Refletivas

Fabricante: Brasil Sinal

SINALIZAÇÃO

Tamanho: 1,15 X 63

Cód. 000

Colete Refletivo
Amarelo Sem Bolso

Cód. 000

Colete Refletivo
Laranja Sem Bolso

Modelo blusão
Cor amarelo fluorescente
Confeccionado em tecido 100% poliéster
Sem bolso
Fechamento em zíper
Faixas retrorrefletivas

Modelo blusão
Cor Laranja fluorescente
Confeccionado em tecido 100% poliéster
Sem bolso
Fechamento em zíper
Faixas retrorrefletivas

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG

Cód. 000

Colete Refletivo
Amarelo com 4 Bolsos

Cód. 000

Colete Refletivo
Amarelo com 1 Bolso

Modelo blusão
Cor amarelo fluorescente
Confeccionado em tecido 100% poliéster
4 bolsos
Fechamento em zíper
Faixas retrorrefletivas
Porta caneta
Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG
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Cód. 000

Colete Refletivo
Laranja com 1 Bolso

Colete Refletivo
Laranja com 4 Bolsos

Modelo blusão
Cor amarelo fluorescente
Confeccionado em tecido 100% poliéster
1 bolso
Fechamento em zíper
Faixas retrorrefletivas
Porta caneta

Modelo blusão
Cor Laranja fluorescente
Confeccionado em tecido 100% poliéster
4 bolsos
Fechamento em zíper
Faixas retrorrefletivas
Porta caneta

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG

Fabricante: Steelflex
Tamanho: M | G | XG | XXG

Cód. 000

Colete Modelo X

Cor laranja fluorescente
Confeccionado em tecido 100% poliéster
Fechamento com velcro na cintura
Faixas retrorrefletivas
Fabricante: Steelflex
Tamanho: Único

Cód. 000

Telas Tapume

Extrusada com polietileno de alta resistência
e com proteções UVs, a Tela Tapume oferece
maior segurança para sua obra, delimitando
áreas de perigo ou de acesso restrito.
Fabricante: Nortener
Tamanho: 50m
Cores:

Cód. 000

Tela Fachadeira

Barreira protetora contra a projeção de materiais como reboco, alvenaria, ferramentas e
entulhos provenientes de obras de construção
civil
Fabricante: Nortener
Tamanho: 50m | 100m
Cores:
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Cód. 000

Cód. 000

Telas de Sinalização

Tecido com fios de polietileno de alta resistência e
com proteções UVs, a Tela Tecida de Sinalização é
fabricada no processo de monofilamento Raschel,
o que faz com que a tela não desfie.
Fabricante: Nortener
Tamanho: 50m
Cores:

Tela para Proteção

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: 50m | 100m
Cores:

Cód. 000

Cód. 000

Tela para Proteção

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: 50m | 100m
Cores:

Fibra para Concreto

SINALIZAÇÃO

Cód. 000

Inibe o aparecimento e a propagação de fissuras em concretos e argamassas. Não
deterioram nem enferrujam e se misturam facilmente a massa de concreto, criando
um reforço secundario multidirecional e eficaz.

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: Não Informado

Cód. 000

Cone NBR

Cone de sinalização em peça única em material flexível com duas faixas refletivas conforme a NBR 14644/2013. O Cone permite dobrá-lo totalmente ao meio sem prejuízo do seu
formato original, a base do cone é composta
por oito sapatas distribuídas uniformemente.
Fabricante: Kteli
Tamanho: 40 X 40
Cores:

Cód. 000

Cone Rígido

Cone para sinalizalição e segurança, injetado em PP (Polipropileno), numa única peça,
fornecido em duas cores, contem furo para
passagem de fitas ou correntes e abertura no
topo.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 75 X 50
Cores:

Cód. 000

Cone Obra

Cone para sinalização de obras e pavimentação nas rodovias, fabricado em polietileno
semiflexível com duas faixas refletivas, base
de borracha reciclada sendo então composto
de duas peças (corpo e base), que podem ser
substituídas a qualquer tempo.
Fabricante: Kteli
Tamanho:
Cores:

Cód. 000

Cone Rígido com
Faixa Refletiva

Pode ser utilizado para orientar ou interromper o tráfego de veículos em estacionamentos, postos de combustíveis, shoppings, hipermercados e condomínios.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 75 X 50
Cores:
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Cód. 000

Cone Flexível com
Faixa Refletiva

Cone para sinalização e segurança fabricado em material flexível emborrachado
com duas faixas refletivas.

Fabricante: Kteli
Tamanho: 75 X 50
Cores:

SINALIZAÇÃO

Cód. 000

Canalizador de
Tráfego

Faixas refletivas adesivas para reposição
em todos os dispositivos de sinalização
fornecidos pela Kteli.

Cód. 000

Balizador Tipo Top

Desenvolvido em polietileno semi flexível, com duas faixas refletivas autoadesivas em seu topo para passagem e travamento de corrente ou utilização de fita
zebrada, com base de borracha reciclada.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Balizador Cônico

Indicado para sinalização de tráfego em
áreas com grande fluxo de veículos, como
os estacionamentos de shoppings e hipermercados, postos de combustíveis,
obras rodoviárias e urbanas.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Faixas Refletivas

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único
Cores:

Canalizador de tráfego fabricado conforme a NBR 15692/2009, conhecido como
Cone Barril, Conão, ou Super Cone. Em
sua base há um compartimento que pode
ser preenchido com areia ou água para
aumentar o seu peso e evitar deslocamento indesejado.

Cód. 000

Cód. 000

Cód. 000

Cilindro Delimitador

Desenvolvido em polietileno semi flexível, com duas faixas refletivas autoadesivas e chumbador para fixação no solo.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único
Cores:

Barreira Bicolor

Fabricada em polietileno em duas cores, compartimento que pode ser preenchido para aumentar o seu peso,
possui cabo de aço com mosquetão para interligação entre as barreiras.

Fabricante: Nova Plast
Tamanho: Único
Cores:
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Barreira Horizontal

Fabricada em uma única peça em polietileno
laranja. Possui rebaixos para aplicação de faixa refletiva e compartimento para preenchimento com água para aumentar seu peso.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Barreira Vertical

Equipamento de alta performance e excelente percepção. Por ser desmontável, pode
ser empilhado, ocupando pouco espaço para
armazenagem e transporte. Permite fixação
de sinalizadores luminosos.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Sinalizador
Super Led 12

Sinalizador viário, fabricado com 01 lente
circular translúcida em policarbonato na cor
âmbar e corpo em polipropileno, utiliza 12
lâmpadas LED e funcionamento por bateria.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Sinalizador Viário
Cone Lamp

Sinalizador viário conelamp, fabricado com
02 lentes circular translúcida em policarbonato na cor âmbar e corpo em polipropileno,
facilmente visível dia e noite. Utiliza 06 lâmpadas LED com tecnologia fotocélula integrada, que liga automaticamente a noite.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Barreira Pantográfica

Barreira desenvolvida para otimizar espaço
e agilizar bloqueios. Se estende de 0,8 m até
6,4 metros. Proteção contra raios UV. Com 28
faixas refletivas proporcionando excelente
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Sinalizador Solar
Super Led 12

Sinalizador viário super LED 12 solar , fabricado com 01 lente circular translúcida em
policarbonato na cor âmbar e corpo em polipropileno.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

SINALIZAÇÃO

Cód. 000

Sinalizador Viário
MiniLed 12

Sinalizador viário com 12 lâmpadas LED de
alto brilho, resistente e durável e magneto
para fixação em dispositivos de sinalização
como cones, barreira ou defensas, carcaça
produzida em plástico e área luminosa em
policarbonato.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Sinalizador Solar
Unilight

Sinalizador Solar , fabricado com lente dupla
para aperfeiçoar a visibilidade da sinalização.
Possui 08 lâmpadas LED e é extremamente
economico por possuir baterias internas de
longa vida recarregáveis a luz solar. Fabricado em policarbonato na cor âmbar e corpo
em polipropileno.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único
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Cód. 000

Sinalizador
Viário Unilight

Sinalizador viário com 04 lâmpadas LED de
alto brilho e funcionamento por bateria. Contém alça na parte superior para manuseio,
parafusos para fixação em dispositivos de sinalização.

SINALIZAÇÃO

Fabricante: Kteli
Tamanho: Ùnico

Cód. 000

Bastão Sinalizador
Grande 2 Funções

Bastão com tecnologia de última geração com
altíssimo grau de visão noturna, medindo 54
cm de comprimento, área luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo
transparente composta por 6 LED\’s de alto
brilho.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Corrente Plástica
Grande

Corrente para sinalização e segurança injetada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)
em diversas cores.
Fabricante: Kteli
Tamanho: 0,8 X 3 X 6

Cód. 000

Fita Zebrada

A Fita Zebrada KTELI é produzida a partir de
um filme de polietileno sem adesivo, resistente e durável. Destinada a isolamento de áreas,
não só de locais que ofereçam algum tipo de
perigo, mas também para controle de acesso
de pessoas.
Fabricante: Kteli
Tamanho: 100m | 200m
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Cód. 000

Bastão Sinalizador
Pequeno 4 Funções

Bastão Sinalizador de 26 cm com magneto em
uma ponta para fixar em metal. Possui área
luminosa vermelha fluorescente refletiva
protegida por tubo transparente composta
por LED\’s de alto brilho.
Fabricante: Kteli
Tamanho: Único

Cód. 000

Pedestal para
Sinalização

Pedestal para sinalização e segurança confeccionado em quatro partes (base, tubo em
PVC e tampa com dois ganchos constituídos
de material resistente).

Fabricante: Kteli
Tamanho: 95cm

Cód. 000

Corrente Plástica
Pequena

Corrente para sinalização e segurança injetada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD)
em diversas cores.
Fabricante: Kteli
Tamanho: 0,5 X 2 X 6

Cód. 000

Bandeirola

Bandeirola de sinalização fabricado em material plastico flexivel soldado eletronicamente
e cabo de madeira leve para manuseio em estradas.

Fabricante: Kteli
Tamanho: Único
Cores:

Cód. 000

Barreira Pantográfica

Sinalizador viário conelamp, fabricado com 02 lentes circular translúcida em policarbonato
na cor âmbar e corpo em polipropileno, facilmente visível dia e noite. Utiliza 06 lâmpadas
LED com tecnologia fotocélula integrada, que liga automaticamente a noite.

Cód. 000

Bandeirola

Cód. 000

Modelos:
Convencional: com cabo;
Escada: com ilhós e botão de pressão;
Personalizado: com aplicação de logomarca em silk screen, imãs, bolsos e outros
opcionais.
Fabricante: Brascamp
Tamanho: 30 X 30 | 30 X 40
Cores:

Cód. 000

Fita de Demarcação

Rolo de fita para demarcação de área, confeccionado em tecido sinético plastificado em PVC em
ambas as faces com trama de poliéster interna,
com acabamento nas pontas por solda eletrônica,
confeccionadas em Trevira KP.

SINALIZAÇÃO

Fabricante: Carbografite
Tamanho: 960mm X 2500mm

Fabricante: Brascamp
Tamanho: 5 X 100cm | 5 X 200cm | 5X 500cm

Colete de Sinalização

Modelos:
Tipo X Noturno: Colete PVC Forrado, com faixas refletivas, fechamento por velcro
Tipo X Diurno: Colete PVC forrado com faixas brancas, fechamento por velcro.
Tipo XH Noturno: Colete PVC forrado, com faixas refletivas fechamento por velcro.
Tipo XH Diurno: Colete PVC forrado, com faixas brancas, fechamento por velcro.
Tipo Blusão: Colete PVC forrado, com faixas refletivas, fechamento por velcro, ocional com tela.
Tipo Blusão: 100% Poliéster com zíper, liso ou telado, com ou sem bolsos.

Fabricante: Brascamp
Tamanho: M | G | GG
Cores:
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DESCARTAVEIS

Toalha Umedecida
Antisséptica

Toalhas Umedecidas Antisséptica 18cm x
14cm. Substituem o álcool em gel. Eliminando
99,9% das bactérias das mãos, também limpam, higienizam e desinfetam proporcionando a sensação de mãos extremamente frescas.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Balde com 150 Unidades

Cód. 000

Propé TNT

Atividades onde seja necessário proteção do
produto como em processamento de carnes
in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades

Cód. 000

Máscara TNT Tripla
com Tiras

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não
Tecido) Tripla com tiras. As Máscaras TNT
são indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde
contra infecções por inalação de gotículas.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Caixa com 50 Unidades

Cód. 000

Máscara TNT com
Elástico

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não
Tecido) com elástico. As Máscaras TNT são
indicadas como barreira de uso individual,
para proteção do profissional de saúde contra infecções por inalação de gotículas.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades

Cód. 000

Toalha Umedecida
Álcool 73

Limpador de uso geral, pode ser utilizado em
inúmeros locais e momentos.Com álcool etílico
hidratado 73% INPM. Utilizado para finalizar a
limpeza de seu ambiente deixando-o mais seguro e agradável.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Balde com 150 Unidades

Cód. 000

Propé Polietileno

Propé Polietileno com elástico. Atividades
onde seja necessário proteção do produto
como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades

Cód. 000

DESCARTÁVEIS

Cód. 000

Máscara TNT Tripla
com Elástico

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não
Tecido) Tripla com elástico. As Máscaras TNT
são indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde
contra infecções por inalação de gotículas.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Caixa com 50 Unidades

Cód. 000

Mangote Descartável
de Polietileno

Mangote de polietileno. Atividades onde seja
necessário proteção do produto como em
processamento de carnes in natura, massas,
chocolates, castanha e outros alimentos.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades
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Cód. 000

Luva Polietileno Longa

Luva de segurança confeccionada em resina
de polietileno, isento de componentes metálicos, lisa, com elástico, cano longo.

DESCARTÁVEIS

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades
Tamanho: Único
CA: 37619

Cód. 000

Lenço Umedecido
Micelar

Lenço umedecido micelar 20cm x 14cm. Feito à base de água micelar, tem como principal
diferencial as MICELAS, poderosas moléculas que captam e eliminam as impurezas mais
profundas, sendo utilizado para remover a
maquiagem ou dar mais energia e qualidade
para a pele do rosto.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Sachê com 15 Unidades

Cód. 000

Luva Látex Com Pó

Luva para procedimento não cirúrgico,
confeccionada em borracha natural, lisa,
ambidestra, tipo 1, não estéril, com pó.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
CA: 41782

Cód. 000

Luva Polietileno
Golfrada

Luva de segurança confeccionada em resina
de polietileno, isento de componentes metálicos, golfrada, sem elástico.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Pacote com 100 Unidades
Tamanho: Único
CA: 37287

Cód. 000

Lenço Umedecido
Demaquilante

Remove a maquiagem mais profunda da pele.
Contém extrato de Aloe Vera, que faz uma
limpeza prática e rápida, mantendo o frescor
de uma pele tonificada e hidratada. Dermatológicamente testado e livre de parabenos.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Sachê com 15 Unidades

Cód. 000

Luva Vinil Sem
Amido Saúde

Luva para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível/amido, ambidestra, superfície externa
lisa, não estéril.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 20 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 21088

Cód. 000

Luva Vinil sem Amido

Luva de segurança confeccionada em resina
vinílica; não esterilizada, sem pulverização
interna de pó bioabsorvível (amido de milho);
ambidestra, superfície externa lisa.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 20722 | 41546
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Cód. 000

Luva Vinil com Amido

Luva de segurança confeccionada em vinil, com
pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades
Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 20723

Luva Nitrílica Descartável
Sensi Violeta Slim

Luva de segurança confeccionada em nitrila,
texturizada nas pontas dos dedos, sem pó.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades

Cód. 000

Luva Nitrílica
Sensi Soft Violeta

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta
dos dedos texturizada, sem pulverização de
amido.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

CA: 43174

CA: 35633

Cód. 000

Luva Latex Descartável

Luva de segurança confeccionada em borracha
natural, com pó bioadsorvível, ambidestra e superfície lisa.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades

Cód. 000

Luva Latex Cirúrgica
com pó

Luva cirúrgica, confeccionada em borracha
natural, texturizada/antiderrapante, anatômica/dedo curvo, tipo 1, estéril, com pó.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades

Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G)

Tamanhos: 6 (EP) | 7 (P) | 8 (M) | 9 (G)

CA: 15112

CA: 41783

Cód. 000

Luva Nitrílica Descartável
Sensi Soft Sem Amido

Luva de segurança confeccionada em nitrila, superfície da palma e dorso lisa, ponta dos dedos
texturizada, sem pulverização de amido.

Cód. 000

Luva Nitrílica
Descartável Sensi Slim

Luva de segurança confeccionada em nitrila, texturizada nas pontas dos dedos, sem
pó.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

CA: 35633

CA: 43174

Cód. 000

Luva Nitrílica Descartável
Sensi Sem Amido

Luva de segurança confeccionada em nitrila,
totalmente texturizada, sem pulverização de
amido.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 100 Unidades

DESCARTÁVEIS

Cód. 000

Cód. 000

Luva Nitrílica
Descartável

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

CA: 17968

CA: 17129
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Cód. 000

Luva Nitrílica
Sensi Black Slim

DESCARTÁVEIS

Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos.

Luva de segurança confeccionada em látex
nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada.

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades

Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)

CA: 43174

CA: 38260

Cód. 000

Luva Nitrílica Médica
Sensi Medical

Proteção das mãos de trabalhadores da
saúde durante procedimentos não cirúrgicos leves (manuseio e higiene de instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vômito, limpeza de fluidos corporais.
Fabricante: Volk do Brasil
Quantidade: Display com 50 Unidades

Flavor-it Tag

Cód. 000

O Flavor-It Tag é um atrativo sistema de
identificação com cores diferenciadas para
identificação de sabores em rotisserie ou
identificação de processos dentro dos ambientes de produção.
Fabricante: Volk do Brasil
Cores:

Tamanhos: 7 (P) | 8 (M) | 9 (G) | 10 (EG)
CA: 43370

Cód. 000

Clucker Truss

O Clucker Truss é projetado para manter as
pernas e asas de aves presas ao corpo com
firmeza como também, utilizado em outros
cortes recheados ou não, visando uma perfeita apresentação final do produto.
Fabricante: Volk do Brasil
Cores:

Cód. 000

Skewer

Fabricante: Volk do Brasil
Cores:

Cód. 000

Rotisserie Clamp

O Rotisserie Clamp fornece um método fácil de
identificação de sabores através de cores. Além
disso, é uma forma simples e eficaz para prender
firmemente as pernas das aves durante o cozimento.

Fabricante: Volk do Brasil
Cores:

Skewer é um dispositivo prático feito de
nylon, projetado para melhorar a apresentação de filés, medalhões, wraps e outros
alimentos. Fornece um olhar qualificado
para qualquer produto alimentar de alto
padrão. É facil de inserir na carne, mantendo intactas entradas recheadas ou enroladas, para uma melhor aparência.
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Luva Nitrílica
Sensi Black

Cód. 000

Cód. 000

Sensores Cook’d Right

O Sensor Cook’d Right fornece uma maneira rápida e precisa para saber quando as carnes, aves e
frutos do mar atingiram o seu ideal de cozimento.
Fabricante: Volk do Brasil

Sacos de Assar

Sacos de assar em nylon ou poliéster. São
ideais para altas temperaturas, fornecendo praticidade no preparo de alimentos
congelados até a sua completa cocção,
podendo ser utilizados em forno convencional, forno elétrico ou em forno micro-ondas.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Hok Cuff

O Hok Cuff é um método confiável e eficiente de amarrar aves inteiras. Este conveniente e discreto dispositivo permite segurar firmemente os pés das aves durante
todo o preparo e cozimento.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Máscara de Proteção
Descartável

O objetivo das máscaras de proteção Norton é oferecer uma solução para evitar a
propagação de gotículas que podem conter
bactérias e vírus, como o corona vírus.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cód. 000

Termômetro
Descartável Pop Up

O Indicador de cozimento Pop up é o mais
preciso de seu tipo no mundo. Usando uma
matéria orgânica de disparo patenteada, o
Pop Up indica com precisão (dentro de + ou
– 2 ° F / 1ºC) quando carnes, aves e peixes
atingem seu nível ideal de cozimento.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Handi Clamp

Handi Clamp é um dispositivo que proporciona uma maneira tanto atraente quanto
compacta para prender patas das aves durante todo o processamento.

Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

DESCARTÁVEIS

Cód. 000

Máscara Descartável

As Máscaras Descartáveis são indicadas para
proteção das vias respiratórias contra poeira,
névoas leves proveniente de lixamento de massa
e madeira, carvão, fibras têxteis, além de fumos
de soldas e odores orgânicos.
Fabricante: Norton
CA: 39083 | 39082

Máscara Descartável
Norsafety

As Máscaras Descartáveis Norsafety são
indicadas para proteção das vias respiratórias contra poeira, névoas leves proveniente de lixamento de massa e madeira, carvão, fibras têxteis, além de fumos de soldas
e odores orgânicos.
Fabricante: Norton
CA: 38514 | 385153
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Balde Lona

Ideal para içar e transportar materais e
equipamentos, em serviços de redes elétricas e manutenções industriais.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Bolsa em Lona
para Luvas

Indicado para armazenamento de cordas,
cintos, equipamentos de proteção contra
quedas, ferramentas entre outros.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Bolsa Lona I-50

Indicado para armazenamento de corda,
cinto, equipamentos de proteção contra
queda, ferramentas, entre outros.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Bolsa para Transporte
de Equipamentos

Permite ao usuário organizar suas ferramentas durante o trabalho suspenso. Resistente, design adequado e de fácil fechamento. Capacidade aproximada de 72 litros.

Cód. 000

Bolsa em Couro sem
Tampa com Reforço

Indicado para armazenamento de corda,
cinto, equipamentos de proteção contra
queda, ferramentas, entre outros.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Bolsa Lona com
Tampa Alça Nylon

Indicado para armazenamento de corda,
cinto, equipamentos de proteção contra
queda, ferramentas, entre outros.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

DIVERSOS

Cód. 000

Bolsa para
Acondicionamento

Indicado para armazenamento de corda,
cinto, equipamentos de proteção contra
queda, ferramentas, entre outros.
Fabricante: MG Cinto

Cód. 000

Cinto para Carpinteiro

Acessório utilizado para acomodar o martelo,
prego e metro deixando assim o carpinteiro
com maiores mobilidades.
Fabricante: MG Cinto

Fabricante: MG Cinto
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Cód. 000

Kit de Segurança
Operador de Roçadeira

Kit de Segurança
Operador de Motosserra

Óculos de segurança Jaguar incolor.
Protetor auditivo circum-auricular de segurança tipo concha haste total PTA 200.
Luva de segurança SRO 550.
Avental de segurança confeccionado em tecido sintético.
Perneira de segurança SRO 200.

Capacete de segurança, injetado em polietileno.
Protetor auditivo circum-auricular de segurança tipo concha.
Protetor Facial em Tela .
Slot - Suporte para Protetor Auricular e Facial .
Luva de segurança.
Calça de segurança.

Fabricante: Sayro
CA: 10346

Fabricante: Sayro
CA: 12354

Cód. 000

Capacete Segurança com
Protetor Auditivo e tela

Capacete de segurança, tipo aba frontal, classe
B, com suspensão e carneira injetada em plástico, com ajuste simples.
Fabricante: Sayro
Tela: 6” | 8”
CA: 12354
Cores:

Cód. 000

Carneira com Jugular

A Suspensão Push-Key (tipo deslizante) é composta por, carneira em PEAD e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC
atóxico revestida com espuma multiperfurada
que garante proteção e conforto ao usuário.
Com tira jugular em tecido.
Fabricante: MSA

Cód. 000

Lanterna para V-Gard

Lanterna Xenon com encaixe direto nas laterais
(slots) dos capacetes (menos Aba Total). Funciona com 4 pilhas (AA); Material Policarbonato.
Fabricante: MSA
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Cód. 000

Cód. 000

SLOT - Suporte para
Protetor Auricular e Facial

O Slot é composto por:
- 01 par de caixa slot
- 01 par de régua
- 01 par de conjunto de parafusos
- 01 par de suporte plástico para porca de metal
Fabricante: Sayro

Cód. 000

Carneira com Jugular
e Queixeira Fas-Trac III

A Suspensão Fas-Trac III (tipo catraca) é composta por absorvedora de suor produzida em
laminado de PVC atóxico revestida e jugular de
três pontos com queixeira em borracha que garante proteção e conforto ao usuário para trabalhos em altura e espaços con nados.
Fabricante: MSA

Cód. 000

Proteção de Nuca
para V-Gard

Proteção de Nuca para capacete. Os trabalhadores podem realizar suas tarefas confortavelmente, sem que o calor excessivo os prejudique.
Fabricante: MSA

Detector de Gás
Altair 4XR

Detector multigás, intrinsicamente seguro,
ideal para espaços con nados, opera por difusão, monitoramento de LEL, O2, CO, H2S,
inclui sensor especial de H2S.
Fabricante: MSA

Cód. 000

Detector Monogás
Altair Pro

Instrumento Monogás, robusto com carcaça emborrachada. Grau de Proteção IP 67;
Painel digital com luz de fundo para visualização em ambientes de pouca luz.

Fabricante: MSA

Cód. 000

Kit De Calibração
Cilindro 4 Gases

A finalidade destes “kits”, além da calibração, é realizar testes com uma amostra de
gás conhecido para garantir a eficácia do
instrumento.
Fabricante: MSA

Cód. 000

Vidro Incolor
Retangular

Protegem as lentes dos respingos de solda. Os
vidros incolores retangulares 51mm x108mm
são utilizados nos escudos e máscaras de solda.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Detector de Gás
Altair 5x

Detector Multigás Portátil com Bomba Integrada e Bluetooth Altair 5X; Bateria recarregável
(carregador bivolt), ponta de prova de 30 cm,
linha de amostragem de 3 metros.
Fabricante: MSA

Cód. 000

Detector de Gás
Altair2X

Instrumento para 1 ou 2 gases, robusto com carcaça emborrachada e capaz de resistir a quedas
acidentais de até 7,6 metros de altura. Grau de
Proteção IP 67.

Fabricante: MSA

Cód. 000

DIVERSOS

Cód. 000

Sistema de Teste e
Calibração Automática

A estação Galaxy GX2 realiza Teste de Resposta
(“bump test”) e Ajuste com gás (“calibration”) automaticamente.

Fabricante: MSA

Cód. 000

Vidro Incolor
Redondo

Protegem as lentes dos respingos de solda. Os
vidros incolores redondos 50mm são utilizados
nos óculos maçariqueiro.
Fabricante: Carbografite
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Cód. 000

Trena CG WY

Estojo fabricado em material plástico resistente
a impactos. Trava e presilha para cinto.

Fabricante: Carbografite

DIVERSOS

Cód. 000

Lanterna de Cabeça
1 Watt

Em plástico de alta resistência para uma maior
durabilidade. Tiras de ajuste confortáveis. Lâmpada Led para 10.000 horas de uso. Visibilidade
até 50 metros.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Abraçadeira de Nylon

Possui elevada resistência mecânica. Excelente
flexibilidade. Suporta altas tensões elétricas e
elevadas temperaturas. Diversos tamanhos e
larguras.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Trena Contractor

Caixa com revestimento emborrachado. Freio
potente para manter a fita na posição de leitura. Dispositivo amortecedor de retração da fita.
Gancho ajustável na extremidade da fita.Trava e
presilha para cinto.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Trena de Aço MWL

Graduação em milímetros e polegadas. Sistema
articulado de manivela para recolher a fita. Gancho ajustável na extremidade da fita.
Fabricante: Carbografite
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Cód. 000

Trena de Fibra Aberta FG

Fita de fibra de vidro. Empunhadura emborrachada. Sistema articulado tipo manivela para
recolher a fita.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Lanterna de Cabeça
3 Pilhas

Em plástico de alta resistência para uma maior
durabilidade. Tiras de ajuste confortáveis. Utiliza 3 pilhas alcalinas AA (não incluídas).

Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Bolsa Porta
Ferramentas CG445

Fabricada em lona encerada. Fundo com reforço e cravos niquelados. Armação em alumínio.
Porta cadeado.

Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Proteção para Cintas
de Elevação

Fabricadas em poliéster de alta tenacidade. Tratamento especial no processo de pigmentação
para garantir alta resistência à abrasão, radiação ultravioleta, umidade e ao envelhecimento
do tecido.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Trena de Fibra
Fechada FG

Fita de fibra de vidro. Graduação em milímetros, pés e polegadas. Sistema articulado tipo
manivela para recolher a fita.

Fabricante: Carbografite

Dispenser Para Luvas
de Polietileno

Dispenser plástico, com sistema para fixar na
parede.

Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Glove Guard Amarelo

Clipe prendedor de luvas. Aperto seguro para
utilizar com todos os modelos de luvas e tamanhos.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Cód. 000

Glove Guard Azul

Clipe prendedor de luvas. Aperto seguro para
utilizar com todos os modelos de luvas e tamanhos.
Fabricante: Volk do Brasil

Cód. 000

Glove Guard Laranja

Clipe prendedor de luvas. Aperto seguro para
utilizar com todos os modelos de luvas e tamanhos.

DIVERSOS

Cód. 000

Fabricante: Volk do Brasil

Adesivo Selante PU
5010 - Clear FC

O Adesivo de poliuretano 5010 é um mono
componente, a cura é rápida e forma um adesivo
rígido permanente. Adere em uma grande variedade de materiais como vidro, placas de espuma
e fibra de vidro
Fabricante: 3M

Cód. 000

Suporte de Cinto para
Protetor de Concha

Permite levar o protetor na cintura quando o
mesmo não está em uso. Funcional com todas as
linhas (L-300, alternative)

Fabricante: Libus

Cód. 000

Casquete Com Foam
para Boné Têxtil

Casquete plástico preto de policarbonato com
almofadas soft internas e externas para absorção de impactos leves.

Fabricante: Libus
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Cód. 000

Boné Têxtil de
Segurança Libus

Desenhado para proteger o couro cabeludo de abrasões e escoriações causadas
pelos choques, esbarrões ou impactos leves na cabeça.

Cód. 000

Desenhado para proteger o couro cabeludo de abrasões e escoriações causadas
pelos choques, esbarrões ou impactos
leves na cabeça.

Fabricante: Libus

DIVERSOS: ISOLANTES

Cód. 000

Cód. 000

Cód. 000

Fabricante: Libus

Suspensão - Catraca
Strongwelder

Cód. 000

Fabricante: Libus

Suspensão - Mascara
Serie 1500-2000

Fabricante: Libus

Cód. 000

Estrado Isolante

O estrado isolante de borracha foi desenvolvido
para o uso em cabines de força. Excelente isolante elétrico, térmico e acústico, com grande
poder de absorção de impactos, é também impermeável, antiderrapante e de fácil aplicação.

Fabricante: Orion

Reposição Tira
Absorção de Suor

Reposição da tira de absorção das suspenções da linha de capacetes Genesis

Fabricante: Libus

Cód. 000
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Fabricante: Libus

Casquete Plástico com
Ventilação para Boné

Desenhado para proteger o couro cabeludo
de abrasões e escoriações causadas pelos
choques, ou impactos leves na cabeça.

Boné com Casquete
para Auditivo

Kit Adaptador
Strongwelder

Fabricante: Libus

Cód. 000

Suspensão para
Mascara Serie 1000

Fabricante: Libus

Cód. 000

Lençóis de Borracha

São mantas de borracha laminadas em rolos por
vulcanização contínua com medidas padronizadas, com ou sem inserção de telas para reforço.
Têm aplicação em revestimentos, confecção de
diafragmas, juntas, guarnições, correias transportadoras, arruelas, coberturas, entre outros.
Fabricante: Orion

Lençóis Isolantes

Os lençóis isolantes de baixa tensão ORION
são fabricados com composto elastomérico
de alta qualidade e são baseados na norma
ASTM – D1048.

Fabricante: Orion

Cód. 000

Mantas Isolantes

As mantas isolantes de borracha ORION
são fabricadas com composto elastomérico
de alta qualidade e atendem à norma ASTM
– D1048. São utilizadas para proteção de
painéis elétricos, quadros, cabos, chaves, fusíveis, transformadores, etc.
Fabricante: Orion

Cód. 000

Piso Isolante

Os pisos Orion são fabricados em rolos, a
partir de elastômetros especialmente selecionados para atingir máxima durabilidade
mantendo, por muito mais tempo, suas cores originais. os pisos são ideais para locais
de alto tráfego ou que exijam algum tipo de
amortecimento.
Fabricante: Orion

Cód. 000

Tapetes Isolantes

O tapete de borracha isolante foi especialmente desenvolvido para revestimento de
pisos em cabines e subestações elétricas,
visando acima de tudo aumentar a proteção
dos trabalhadores contra os choques elétricos.

Fabricante: Orion

Cód. 000

Cód. 000

Mangas Isolantes

As mangas isolantes de borracha Orion são
produzidas especialmente como isolante
elétrico para os trabalhadores do setor elétrico, visando à proteção dos braços e antebraço.
Fabricante: Orion

Cód. 000

Mantas Isolantes
Transparentes

A manta isolante transparente ORION, desenvolvida em borracha especial, baseado
na norma ASTM 1048. Garante alta transparência e possibilita aos usuários o correto
isolamento e fácil visualização de todos os
contatos energizados.
Fabricante: Orion

Cód. 000

Passadeiras

São laminados de borracha usados principalmente para revestir pisos em halls de entrada, áreas comerciais, academias de ginástica,
escolas, salas e outros locais com constante
fluxo de pessoas.

DIVERSOS: ISOLANTES

Cód. 000

Fabricante: Orion

Cód. 000

Compostos de
Borracha

Os compostos de borracha ORION atendem
vários segmentos e aplicações nas áreas automotiva, calçadista, artefatos de borracha,
correias transportadoras, etc. com confiabilidade, matérias primas testadas e de alta
qualidade, a preços competitivos.
Fabricante: Orion

Tecido de Borracha Orion

A princípio o Tecido de borracha ORION foi especialmente desenvolvimento para ser usado
em diversas aplicações. Graças a alta tecnologia em sua fabricação, garante uma excelente
flexibilidade, resistência mecânica e impermeabilidade, podendo ser fabricados de acordo
com tamanho, espessura e especificações de cada cliente.
Fabricante: Orion
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Cód. 000

Serra Circular com Ponta de Widea

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Lâmina em aço carbono. Dentes de metal
duro (Widea). Utilizadas para execução de
cortes de madeira e chapas laminadas.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco de Corte CG-C
Aço Inoxidável

Próprios para corte de aço inoxidável. Desenvolvido com abrasivos isentos de ferro
em sua composição, para proporcionar cortes sem contaminação. Possui duas telas de
reforço.

Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco CG-Flap | Cônico
Óxido de Alumínio

Lixa com grão abrasivo em Óxido de Alumínio
marrom tratado. Pode ser usado em diferentes materiais para dar desbaste e acabamento em uma só operação. Possui excelente corte inicial e também excelente acabamento.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco de Desbaste CG-D

Utilizados em aço e suas ligas, ferro fundido nodular e materiais ferrosos. Desbaste de cordões
de solda, rebarbação de peças, remoção de imperfeições e abertura de canaletas.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco de Corte
Diamantado Turbo

Utilizados para cortes secos ou refrigerados.
Para uso em mármore, granito, e alvenaria.
Fabricante: Carbografite
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Cód. 000

Serra Circular em
Aço Carbono

Ideal para cortes de madeiras finas que necessitem melhor precisão e acabamento.

Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco CG-Flap | Nylon
Reto Zircônio

Lixa com grão abrasivo em Óxido de Zircônio
mais Óxido de Alumínio. Indicado para desbaste e acabamento em aço inox, alumínio,
metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Suporte em fibra de
nylon.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco CG-Flap | Fibra
Cônico Zircônio

Lixa com grão abrasivo em Óxido de Zircônio
mais Óxido de Alumínio. Indicado para desbaste e acabamento em aço inox, alumínio,
metais ferrosos e não ferrosos com esmerilhadeiras angulares.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco de Corte CG-C
Aço Carbono e Metais

Fabricados em Óxido de Alumínio com duas
telas de reforço. Utilizados para cortes de aço
e suas ligas, ferro fundido nodular e materiais
ferrosos. Corta perfis, barras e chapas.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Discos Diamantados
Segmentados

Utilizados para cortes secos ou refrigerados.
Fabricante: Carbografite

Disco de Corte
Diamantado Segmentado

Utilizados para cortes secos ou refrigerados. Para
uso em concreto, alvenaria, tijolo e telha.

Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco para corte
Classic Basic

O disco de Corte Classic Basic faz cortes em aço
e inox com rapidez, sem abrir mão da segurança.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte PRO
Diamantado - Contínuo

Indicado para operações que necessitam maior
rendimento, o disco Pro Contínuo é ideal para
realizar o corte de pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte PRO
Diamantado - Turbo

Indicado para operações que necessitam maior
rendimento, o Disco Pro Turbo é ideal para realizar corte em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.
Fabricante: Norton

Cód. 000

iHD Extreme Asfalto

O disco Extreme Asfalto faz parte da nova
geração de discos diamantados e conta com a
tecnologia patenteada Norton iHD, que oferece
cortes até 40% mais rápido.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte
Diamantado Contínuo

Utilizados para cortes secos ou refrigerados.
Para uso em pisos cerâmicos, ardósia, azulejo
e porcelanato.
Fabricante: Carbografite

Cód. 000

Disco Diamantado

Seja para cortar parede, pisos, mármore ou granito, a linha de Discos Diamantados sempre tem
a solução certa para você.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte PRO
Diamantado - Segmentado

Indicado para operações que necessitam maior
rendimento, o disco Pro Segmentado é ideal para
realizar corte em concreto, tijolos, telhas e alvenaria.

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Cód. 000

Fabricante: Norton

Cód. 000

iHD Explorer 4x4

O disco Explorer 4x4 faz parte da nova geração
de discos diamantados e conta com a tecnologia
patenteada Norton iHD, que oferece cortes até
40% mais rápido e maior vida útil.
Fabricante: Norton

Cód. 000

iHD Extreme
Beton Concreto

O disco Extreme Concreto produz menor vibração, proporcionando melhor qualidade no corte
e maior conforto ao usuário. É ideal para concreto, e materiais de construção em geral.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

iHD Extreme Granite

O disco Extreme Granite produz menor vibração, proporcionando melhor qualidade no corte
e maior conforto ao usuário. Ideal para corte de
materiais duros, como granito, mármores e pedras.

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Copo de Desbaste
Diamantado Turbo PRO

Desenvolvido para uso em mármore e granito, o
copo de desbaste diamantado Turbo PRO proporciona ótimo rendimento, desbaste rápido e
garante conforto ao usuário.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado Clipper
Abertura de canaletas

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, esse disco de corte
Clipper é ideal para abertura de canaletas, em
qualquer tipo de parede.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Concreto

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, os discos diamantados Clipper Concreto são ideais para corte de
concreto curado, concreto reforçado, refratários
duros, alvenarias e blocos de construção civil.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Contínuo

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, os discos diamantados Clipper Contínuo são ideais para corte de
pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

iHD Universal Silêncio

A tecnologia Silêncio do disco Universal reduz
em até 8x a produção dos ruídos quando comparado aos discos convencionais, ideal para utilização em áreas residenciais, escolares e próximo à
hospitais, que são locais sensiveis a ruídos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Copo Diamantado para
Desbaste Clipper

Indicado para operações que necessitam maior
rendimento, o Disco Pro Turbo é ideal para realizar corte em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Asfalto

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, o disco Clipper Asfalto é ideal apra corte de asfalto, asfalto sobre
concreto, concreto verde e refratários abrasivos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Concreto Verde

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, os discos diamantados Clipper Concreto Verde são ideais para realizar a abertura de juntas de dilatação.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Pedras

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, o disco Clipper para
pedras é ideal para corte de granitos, mármores e
pedras ornamentais.

Fabricante: Norton

Disco Diamantado
Clipper - Porcelanato

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, esse disco Clipper
foi desenvolvido especialmente para realizar
cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e
segurança durante a operação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Silencioso Pedras

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, o disco Clipper silencioso para pedras é ideal para corte de granitos, mármores e pedras ornamentais.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
PRO Combo - CP

Indicado para operações que necessitam maior
rendimento, o disco diamantado Pro Combo é
ideal para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto. Sua versatilidade economiza tempo para o operador, que não precisar trocar de
disco para o corte dos dois materiais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado PRO
Marmorista 110mm

Indicado para operações que necessitam de
maior rendimento, o disco Norton Pro marmorista é ideal para trabalhos de corte em mármores,
granitos e pedras decorativas.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado PRO
Mármore 350mm

O disco diamantado Norton Pro Mármore foi
desenvolvido especialmente para proporcionar
cortes com bom rendimento, menos barulho e
maior conforto ao usuário.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Segmentado

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, esse disco Clipper é
ideal para corte de concreto, tijolos, telhas e alvenaria, com excelente acabamento.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Turbo

Indicado para operações especializadas ou que
requerem alto desempenho, o disco Clipper
Turbo é ideal para corte de mármores, granitos,
pedras decorativas e alvenaria, com maior rendimento e cortes precisos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
Clipper - Asfalto

Disco diamantado flexível - Brilho D’água. Os
Discos flexíveis diamantados, feitos em liga de
resina, são indicados para o polimento de granitos, mármores e pedras decorativas, em pequenas áreas como pias, mesas e bancadas.

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Cód. 000

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Diamantado
para Metal

Indicado para operações que necessitam maior
segurança e durabilidade, o Disco de Corte Diamantado para Superfícies Metálicas é ideal para
realizar corte em metais.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte
Automotivo Medallion

O Disco de Corte Automotivo Medallion é indicado para corte de chapas finas de portas, capôs,
colunas laterais, ou chapas mais grossas como
longarinas, assoalhos e partes de veículos mais
pesadas na reparção automotiva.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Disco de Corte BlueFire

O Disco de corte BlueFire é indicado para corte
e preparação de superfícies restritas, ideal para
profissionais que buscam rapidez na aplicação e
perfomance superior em pequenas e médias reparações.

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte BNA Rail

Os Discos de Corte Rail da linha BNA são indicados para corte de todos os tipos de trilhos
ferroviários. Sua alta tecnologia promove alto
rendimento e segurança na operação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte e
Desbaste CDA 1-2-3

Do corte ao acabamento, não é mais necessário
trocar de máquina ou disco para chegar em um
ótimo resultado. O Disco CDA 123 é ideal para
operações de corte, desbaste e acabamento em
aços, chapas de aço inoxidável, tubos e perfis em
um único produto.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte Omega

A nova linha de discos de corte Norton OMEGA
possui corte mais rápido e alta performance, o
que proporciona economia de tempo e aumento
de produtividade.

Cód. 000

Disco de Corte BNA12

Os Discos de Corte da linha BNA são indicados
para cortes de aço carbono e aços inoxidáveis
nos processos de manutenção industrial. Disponíveis com 1 ou 2 telas de reforço e em diversos
diâmetros e espessuras.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Copo de Corte Clipper

Os Discos de Corte Clipper são indicados para
cortes de refratários, ferro fundido cinzento, concreto, granitos, mármores e metais não-ferrosos
nas diversas operações da construção civil.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte
Multicorte

O Disco Mullticorte é a solução perfeita para
para construtores, serralheiros e instaladores.
Devido a sua multifuncionalidade possibilita o
corte de até 6 tipos diferentes materiais: Aço,
Inox, PVC, Alumínio, Azulejo, e Pedra.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte
para Madeira

O disco de corte para madeira conta com borda
revestida em carbeto de tungstênio e é indicado
para uso em serra mármore. Seu design projetado para um trabalho sem trancos ou vibrações,
proporciona um corte suave e preciso com agilidade e total segurança.

Fabricante: Norton
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte
Quantum BHP

O disco de corte Quantum BHP são desenvolvidos com alta tecnologia e grãos abrasivos especiais, proporcionando excelente durabilidade e
altíssima performance. São indicados para uso
na montagem e manutenção industrial.
Fabricante: Norton

182

Cód. 000

Disco de Corte
Super - Alumínio

Os Discos de Corte para Alumínio da linha Super são indicados para cortes precisos e rápidos
de perfis e chapas de alumínio, com excelente
desempenho, e sem causar o empastamento do
alumínio no disco.
Fabricante: Norton

Disco de Corte
Super - Aços

Os Discos de Corte para Aços da linha Super são
indicados para cortes precisos e rápidos de chapas e perfis nas montagens e manutenção industrial, manutenção pesada e diversas indústrias.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Estufa Booster para
Disco de Corte

A Estufa Norton Booster proporciona aumento
de até 30% na performance do corte de discos
finos, resultando em uma melhor produtividade
e rendimento para seu processo de corte.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Desbaste
Maxi Pedras

O Disco Maxi Pedras é indicado para desbaste e
semi-acabamento de mármores, granitos e pedras nas operações da construção civil. Possui
três telas, o que o torna mais resistente diante
da dureza dos materiais e garante um poder de
corte maior.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Desbaste
Quantum BDA680

Os Discos de Desbaste Quantum BDA680 são
indicados para trabalhos pesados que necessitam altíssima remoção de materais, como fundições e calderarias. São fabricados com grãos
Zirconados - Norzon, que proporcionam rendimento muito superior a discos convencionais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Desbaste
Super - Aços

Os Discos de Desbaste para Aços da linha Super
são indicados para desbastes de chapas e perfis
nas montagens e manutenção industrial, manutenção pesada diversas indústrias.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Corte
Super - Inox

Os Discos de Corte Inox da linha Super são fabricados com baixo índice de contaminantes.
Indicados para utilização em diversas industrias
no corte de aço inoxidável.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Desbaste
Quantum Foundry

Os Discos de Debaste Foundry da linha Quantum foi desenvolvido para o desbaste de todos
os tipos de ferro fundido e fundições de aço em
molde de areia cujo resíduo muitas vezes não
pode ser removido por discos convencionais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Desbaste
Quantum 3

Os Disco de Desbaste Quantum são fabricados com grão óxido de alumínio cerâmico, que
proporcionam uma maior ação de corte, mais
uniforme, alidado a uma liga especial com alto
poder de retenção, permitindo obter o máximo
de desempenho.

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Cód. 000

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Desbaste
Super - Alumínio

Os Discos de desbaste para Alumínio da linha
Super são indicados para desbastes rapidos em
superfícies de alumínio, proporcionando excelente acabamento, sem empastamento do alumínio no disco.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Desbaste
Super - Inox

Os Discos de Desbaste Inox da linha Super são
fabricados com baixo índice de contaminantes,
ideal para utilização em diversas indústrias no
desbaste de aço inoxidável.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Disco de Desbaste
Super Inox Clean

Os Discos de Desbaste Inox Clean da linha Super
são isentos de elementos químicos que contaminam e prejudicam a estrutura dos aços inoxidáveis.

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra F212/F247

O Disco de Fibra F212/ F247 é um disco feito
com grão Óxido de Alumínio Marrom, utilizado
em operações de desbaste de tubos de PVC,
lajota de ferro, materiais em aço, e remoção de
tinta antiga e/ou oxidação leve.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra
Avos F828

O Disco de Fibra Avos F828 é uma lixa com grão
Norzon, que promove excelente poder de remoção. Composto por lixas com formatos triangulares com furos, o sistema Avos permite a visão
da superfície trabalhada durante a operação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra F425

O Disco de Fibra F425 é um disco feito com grão
carbeto de silício, indicado para operações de
desbaste de mármores e granitos, ideal para operações que necessitam de maior remoção.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa A296

O Disco de Lixa A296 (com pluma) é uma lixa
de papel especial com grão Óxido de Alumínio
indicada para o lixamento de massas e primers
na etapa de preparação para reparação automotiva.
Fabricante: Norton

184

Cód. 000

Disco de Desbaste
Super - Não Ferrosos

Os Discos de Desbaste Não Ferrosos da linha
Super são indicados para utilização na industria
durante aplicações em ferro fundido cinzento e
branco, metais não-ferrosos e refratários.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra
Avos F224/F227

O Disco de Fibra Avos F224/F227 é uma lixa
metalite que faz parte de um sistema desenvolvido e patenteado para utilização em lixadeiras
angulares.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra
Avos F944

O Disco de Fibra Avos F944 é uma lixa com grão
cerâmico Seeded-Gel, indicado para operações
de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, aços de alta dureza.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra F940

Desenvolvidos em grãos cerâmicos (Seeded-Gel),
os discos de fibra F940 alto nível de perfomance
para operações de desbaste, remoção de cordões
de solda e preparação de peças em aço carbono.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa Ice
Soft-Touch Q255

O Disco de Lixa Ice Soft-Touch (com pluma)
Q255 é uma lixa de espuma com pluma, com
grão Óxido de Alumínio Marrom, indicado para
lixamento de tintas e vernizes, no processo de
preparação para o polimento automotivo.
Fabricante: Norton

Disco de Lixa Pure
Ice Q175

O Disco de Lixa Pure Ice (com pluma) Q175 é
uma lixa de filme de poliéster em formato de
disco com pluma, feita em grão de Óxido de Alumínio Branco, indicada para lixamento de tintas
e vernizes.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa Seco
Multi-Air

O Disco de Lixa Seco Norgrip Multi-Air A275 é
uma lixa de papel em formato de disco feita com
grão Óxido de Alumínio, indicada em operações
de lixamento na preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa
Speed-Grip A219

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) A219 é
uma lixa de papel em formato de disco com pluma, feita em grão de óxido de alumínio marrom,
indicada para lixamento de vedantes em móveis,
remoção e acabamento de verniz e seladores de
madeira.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Sistema Speed Lok F944

O Disco de Fibra F944 é uma lixa de pano em
formato de disco, com grão cerâmico Seeded-Gel, desenvolvido para desbaste e acabamento
de ligas especiais, aços inoxidáveis e aços em
geral.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa
Speed-Grip A275

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) A275 é
uma lixa de papel, em formato de disco, com grão
óxido de alumínio. Indicada em operações de lixamento na preparação de superfícies, lixamento de seladoras e vernizes.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa Seco A275

O Disco de Lixa (com pluma) A275 é uma lixa de
papel, em formato de disco, com grão Óxido de
Alumínio, é conhecida como lixa Champagne,
um dos ‘best-sellers’ da Norton.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa Seco
Multi-Air Cyclonic A975

O Disco de Lixa Seco Multi-Air Cyclonic A975 é
uma lixa de papel em formato de disco com grão
cerâmico Seeded Gel, indicado para lixamento a
seco de massas e primers em máquina roto-orbital com aspiração.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa
Speed-Grip A257

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) A257 é
uma lixa de papel leve, em formato de disco, com
grão de óxido de alumínio marrom. É utilizada na
remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida, reduzindo as imperfeições e proporcionando um acabamento excelente.
Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Cód. 000

Sistema Speed Lok R921

O Disco de Fibra R921 é um disco com grão cerâmico Seeded-Gel, seu grão garante rendimento
excepcional, com desempenho superior aos abrasivos convencionais.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa
Speed-Grip G125

O disco de lixa G125 (com pluma) é uma lixa de
papel com grão óxido de alumínio branco, indicado para realização de lixamento mecanizado de
madeiras cruas, pintas e envernizadas.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Disco de Lixa
Speed-Grip H177

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) H177
é uma lixa de papel, com grão óxido de alumínio
marrom, indicada para o lixamento mecanizado
de madeiras. Possui costado reforçado, combinação de resinas e grãos abrasivos.

DIVERSOS: DISCOS E SERRAS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Lixa
Speed-Grip H477

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) H477 é
uma lixa de papel, em formato de disco, com grão
carbeto de silício, de excelente desempenho ao
realizar polimento a seco de mármores, granitos,
porcelanatos e pedras ornamentais em geral,
ideal para o acabamento de bordas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra
F224/F227

O Disco de Fibra F224/F227 é uma lixa metalite,
em formato triangular com furos que permite a
visão da superfície trabalhada durante a operação, grão óxido de alumínio marrom.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra F944

O Disco de Fibra F944 é um disco feito com grão
Seeded-Gel, indicado para operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas, aços
de alta dureza e outros materiais.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Disco de Lixa
Speed-Grip H425

O Disco de Lixa Speed-Grip (com pluma) H425 é
uma lixa de papel, em formato de disso, com grão
carbeto de silício, de excelente performance
destinado ao mercado de marmorarias.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Speed-Grip A290

O disco de lixa No-Fil A290 (com pluma) é uma
lixa de papel com grão óxido de alumínio marrom, excelente para o lixamento automotivo de
massas, primers e vernizes. Possui papel impermeável e tecnologia NoFil,
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra F828

O Disco de Fibra F828 é um disco feito com grão
Norzon, que promove excelente poder de remoção de material. Indicado para operações de
desbaste e acabamento de materiais ferrosos,
aço e alumínio.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Fibra
Blaze F980

O Disco de Fibra Blaze F980 é um disco com grão
cerâmico Seeded-Gel indicado para operações de
desbaste e acabamento de superfícies metálicas,
aços de alta dureza e outros materiais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
Ferro K246

A Folha de Lixa Ferro K246 é uma lixa de pano
com grãos de Óxido de Alumínio Marrom indicada para o lixamento de metais e em operações de
maior remoção de material, nas quais são necessárias uma lixa com maior resistência.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
Massa A257

A Folha de Lixa Massa A257 é uma lixa de papel
leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom indicada principalmente para lixamento de paredes
na preparação para pintura e para o lixamento de
madeiras.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixa Norton
Black Ice T499

A Folha de Lixa Norton Black Ice T499 é uma lixa
de papel com grão Carbeto de Silício indicada
para lixamento a úmido de vernizes automotivos.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
Assoalho R434

Folha de Lixa Assoalho R434 é uma lixa de pano
com grão Carbeto de Silício, ideal para operações
de assentamento, restauração e manutenção de
assoalhos de madeira natural ou reconstituída.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
D’Água T126

A Folha de Lixa D’Água T216 é uma lixa de papel
com grão Óxido de Alumínio Marrom indicada
para o lixamento úmido de massas e primers na
etapa de preparação para reparação automotiva.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Folha de Lixa
Madeira A237

A Folha de Lixa Madeira A237 é uma lixa de papel
com grão Óxido de Alumínio Marrom indicada
para aplicações a seco no lixamento de móveis
e madeiras, permitindo uma melhor remoção de
material e acabamento das peças em superfícies
de madeira no geral.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
No-Fill A275

A Folha de Lixa No-Fil A275 é uma lixa de papel
com grão Óxido de Alumínio Marrom, é conhecida como lixa Champagne, um dos ‘best-sellers’ da Norton.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa A296

A Folha de Lixa A296 é uma lixa de papel especial
com grão Óxido de Alumínio. Sua alta flexibilidade resulta em grande conforto para o usuário e
evita rasgos durante o lixamento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
Assoalho S411/S422

A Folha de Lixa Assoalho S411/S422 é uma lixa
com grão de Carbeto de Silício, com costado
combinado de papel e pano, que garante maior
resistência e vida útil da lixa.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
D’Água T223

A Folha de Lixa d’agua T223 é uma lixa de papel
com grãos de Óxido de Alumínio Marrom indicada para aplicações a úmido, permitindo um melhor acabamento superficial.
Fabricante: Norton

Folha de Lixa
Madeira No Fil A219

A Folha de Lixa Madeira No-Fil A219 é uma lixa
de papel com grão Óxido de Alumínio Marrom
indicada para aplicações a seco no lixamento de
pintura, lacas, vernizes e seladores de madeira.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
Microfina T402

A Folha de Lixa Microfina T402 é uma lixa de
papel com grão Carbeto de Silício indicada para
lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seus
grãos proporcionam remoção controlada na etapa do pré polimento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa Norgrip
Multi-Air A975

A Folha de Lixa Norgrip Multi-Air A975 é uma
lixa de papel com grão Seeded Gel, indicada para
o nivelamento a seco de superfícies, remoção de
camadas de tinta e acabamento de massas plásticas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha Espumada
Soft-Touch A275

A folha de lixa espumada Soft-touch possui costado de espuma, ideal para o lixamento manual
de madeiras, e metais, nos processos de preparação de superfícies, lixamento de seladoras e
vernizes, principalmente em bordas, molduras,
áreas planas e locais de difícil acesso.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
Microfina T401

A Folha de Lixa Microfina T401 é uma lixa de papel com grão Carbeto de Silício indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seu excelente corte proporciona acabamento uniforme
e redução do tempo na etapa do polimento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa
No-Fill A290

A Folha de Lixa No-Fil A290 é uma lixa de papel
com grão Óxido de Alumínio Marrom, excelente
para o lixamento automotivo de massas, primers
e vernizes.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa T419

A Folha de Lixa D’Água T419 é uma lixa de papel
leve com alta concentração de latex e grão carbeto de silício angular, sua tecnologia permite maior
flexibilidade no lixamento, excelente rendimento
e maior durabilidade da lixa.
Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Folha de Lixa
D’Água T277

A Folha de Lixa D’Água T277 é uma lixa de papel
com grão Óxido de Alumínio Marrom indicada
para lixamentos a úmido de superfícies metálicas, matérias compostos, massa plástica, massa
rápidas, além de permitir o lixamento após a
aplicação de primers em automóveis.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Diaplast T22-36
5g - Viscosidade Alta

Remoção uniforme em aço.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast T4-8
5g - Viscosidade Alta

Baixo e médio polimento em carboneto de
tungstênio cementado (metal duro). Polimento rápido em safira, ágata ou aço. Polimento final em diversos tipos de materiais
Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast D1
Viscosidade Baixa

Acabamento espelhado para ensaios metalógrafos em aço, metais moles ou carboneto de tungstênio cementado. Espelhamento de moldes e calibradores em aço.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast D25
Viscosidade Baixa

Remoção uniforme em aço

Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast D54
Viscosidade Baixa

Remoção rápida em carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Desbastes de
metais de alta dureza, cerâmica e compostos similares
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Diaplast T36-54
5g - Viscosidade Alta

Remoção rápida em carboneto de tungstênio cementado (metal duro). Desbastes de
metais de alta dureza, cerâmica e compostos
similares

Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast T8-12
5g - Viscosidade Alta

Remoção de riscos de usinagem em aço. Pré-polimento em açõs, metais moles, safiras,
rubis. Polimento médio em carboneto de
tungstênio cementado (metal duro)
Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast D15
Viscosidade Baixa

Remoção rápida com acabamento médio em
aço e carboneto de tungstênio cementado
(metal duro)

Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast D3
Viscosidade Baixa

Uso geral para alto acabamento. Polimento
em safira e rubi. Espelhamento em carboneto
de tungstênio cementado (metal duro)
Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast D7
Viscosidade Baixa

Baixo e médio polimento em carboneto de
tungstênio cementado (metal duro). Polimento rápido em safira, ágata ou aço. Polimento final em diversos tipos de materiais
Fabricante: Norton

Diaplast T 0-1
5g - Viscosidade Alta

Acabamento espelhado para ensaios metalógrafos em aço, metais moles ou carboneto de tungstênio cementado (metal duro).
Espelhamento de moldes e calibradores em
aço com ou sem tempera
Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast T 12-22
5g - Viscosidade Alta

Remoção rápida com acabamento médio
em aço e carboneto de tungstênio cementado (metal duro)
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Crepe

Só uma Fita Crepe para infinitas aplicações.
Praticidade é ter ela sempre à mão no seu
dia a dia.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco para Desbaste

Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha de Lixa

Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast T 1-2
5g - Viscosidade Alta

Acabamento espelhado para ensaios metalógrafos em aço, metais moles ou carboneto de
tungstênio cementado (metal duro). Espelhamento de moldes e calibradores em aço com
ou sem tempera
Fabricante: Norton

Cód. 000

Diaplast T 2-4
5g - Viscosidade Alta

Uso geral para alto acabamento. Polimento
em safira e rubi. Espelhamento em carboneto
de tungstênio cementado (metal duro)

Fabricante: Norton

Cód. 000

Rebolo

Além da segurança, os Rebolos de uso geral
oferecem diferentes níveis de remoção.

Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Disco Flap

Fabricante: Norton

Cód. 000

Espuma Abrasiva

A Espuma Abrasiva é indicada para lixamento manual de superfícies de difícil acesso e
contornos, devido a sua flexibilidade.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Capa Protetora Fast Cover para Construção

A Fast Cover é uma capa plástica com fita crepe
utilizada para proteção de móveis, eletrodomésticos, parades, rodapés, portas, janelas, contra as
poeiras geradas durante o lixamento, respingos
de massas corridas, tintas e de outros materiais.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Esponja Abrasiva

As Esponjas Abrasivas possuem duas faces
indicadas para realizar lixamento manual de
madeiras, para remoção de farpas, preparação e lixamento de seladoras e vernizes. Por
ser flexível é ótima para uso em superfícies
planas, bordas e molduras.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Disco Removedor
de Adesivo

O Disco Removedor de Adesivo é um disco de
borracha com haste de 6mm, indicado para remoção eficaz de adesivos de frisos e emblemas
automotivos, sem danificar a superfície. Deve
ser utilizado em máquinas que tenham uma rotação inferior a 4000 RPM.
Fabricante: Norton

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Liquid Ice para Móveis

O Liquid Ice para móveis é um polidor de alta
performance, indicado para o polimento do ínicio
ao fim com apenas um líquido.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Palha de Aço

A Palha de Aço é indicada para uso profissional,
na limpeza de peças de aço inoxidável, pisos, rejuntes, remoção de tintas, acabamento em madeira, etc.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Capa Plástica Fast
Cover Automotiva

A Capa Protetora Fast Cover, é uma capa 2 em
1, feita de plástico com tratamento estático e fita
crepe, para que a aplicação seja rápida e prática.
Ela possui o intuito de facilitar o mascaramento
e a proteção de superfícies durante o lixamento,
pintura ou polimento automotivo.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Estopa para Polimento

A Estopa para Polimento é indicada para limpeza
geral e para uso no mercado da reparação automotiva, onde poderá ser utilizada para realização
de polimento com massa. Ela facilita o trabalho
do usuário, de maneira prática, de fácil utilização
e com maior rendimento de material.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Espátula Plástica

A Espátula de plástico é utilizada para aplicar rejuntes, resinas, massa corrida, plástica, poliéster
e acrílica e etc. Pode ser usado ainda para auxiliar
na fixação de papéis de paredes adesivos, removendo as bolhas, e garantindo um resultado final
muito mais satisfatório.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lâminas de Serra

A Lâmina de Serra é ideal para corte de metais
perfilados e maciços, tubos de PVC, madeira e
etc. Atende diversos mercados e atividades de
trabalho.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Pulverizador
de Pintura

O Pulverizador de Pintura da Norton, também
conhecido como PPN é uma ferramenta ótima
para realizar pinturas em paredes, portões, móveis e artesanatos, e pode ser utilizado com qualquer tipo de tinta.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Controle de Lixamento

O Controle de Lixamento é um produto fundamental para garantir rapidez e qualidade no lixamento do primer. Indicado para lixamento de
massas e primes totalmente curados, esse produto facilita a visualização de imperfeições nas
superfícies, garantindo que todas as áreas sejam
lixadas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Plástico Filme Protetor

O Filme Protetor é indicado para proteção do
volante, alavanca de câmbio, freio de mão e uso
geral. Fabricado com cabo aplicador giratório, e
plástico resistente à tração.

Fabricante: Norton

Interface Multi-Air
Cyclonic

Interface desenvolvido exclusivamente para ser
utilizado com as lixas Cyclonic e Multi-Air. Garante maior rendimento e melhor aspiração durante o processo de lixamento.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Pano de Microfibra
Liquid Ice

O Pano de Microfibra Liquid Ice é cortado a laser,
e por esse motivo, não possui costura tradicional, o que faz com que seu toque não risque até
as superfícies mais delicadas.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Pistola de Pintura
FLG Norton

Com tecnologia HVLP Transtec, a PISTOLA DE
PINTURA FLG NORTON é alimentada por gravidade e projetada para a aplicação de uma ampla
variedade de materiais, proporcionando economia de tinta, menos névoa e redução de custos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Selante - PU Parabrisa

Ideal para substituição de vidros automotivos
sem a utilização de primers.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte AVOS

Suporte para utilização do sistema AVOS em
máquinas elétricas ou pneumáticas. Seu formato permite que a peça lixada seja visualizada
durante toda a operação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Mangueira com
Adaptador Universal

Mangueira com adaptador universal para sistema de aspiração com uso de Tacos Multi Air
durante o processo. Seu adaptador permite a
utilização de diferentes tipo de produtos para o
processo de lixamento a seco.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Pasta Descontaminante

Névoas de tintas e vernizes, saivas de árvores,
poluição, pulverização de produtos químicos e
etc. são contaminações que não saem com uma
simples lavagem e deixam a pintura com aspecto
áspero e sem brilho.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Redutores de Impacto

O redutor de impacto é indicado para processos
de lixamento com máquinas. Seu acabamento
com furos, permite maior captação de pó e permite que a lixa se adeque corretamente ao formato da superfície trabalhada.
Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Selante - PU Carroceria

Ideal para vedação de chapas e juntas metálicas
de carrocerias automotivas, na etapa de funilaria
durante o processo de reparação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte de Nylon para
Discos de Fibra

Suporte para utilização discos de lixa com o
costado de fibra. Seu acabamento em nylon e
dureza garantem maior resistência e segurança
durante operações de desbaste.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Suporte Manual

O suporte manual é ideal para processos
de lixamento manuais. Possui velcro na
parte superior para adaptação da lixa e
alça elástica para encaixe da mão.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte para Boinas

Suporte com velcro para fixação de boinas.
Seu acabamento altamente flexível e com
rosca 5/8, garante maior agilidade na substituição de boinas durante o processo.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte Speed Lok

Suporte para utilização do sistema Speed
Lok. Seu formato garante alta eficiência,
agilidade nas trocas dos discos e máximo
aproveitamento durante seu uso.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte Speed-Grip
Correção Pontual

Suporte para utilização de discos de lixas.
Seu formato auxilia o uso de pequenos
discos de lixas para correções pontuais em
locais de difícil acesso.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte Speed-Grip
Perfil Baixo

Suporte com velcro para utilização de
discos de lixas em máquinas elétricas ou
pneumáticas.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Suporte Multi-Air

Suporte para utilização do sistema Multi-air
em máquinas roto-orbitais elétricas ou pneumáticas. Seu formato com furos garante alta
eficiência na aspiração de resíduos e pó.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte para Boinas
com Velcro

Suporte com velcro para fixação de boinas.
Ótimo acabamento com rosca 5/8, garante
maior agilidade na substituição de boinas durante o processo.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte Speed-Grip
com Furo

Suporte para utilização de discos de lixas. Seu
formato com furos, permite a aspiração dos
resíduos do lixamento, aumentando a vida
útil da lixa.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte Speed-Grip
Perfil Alto

Suporte com velcro para utilização de discos
de lixas em máquinas elétricas ou pneumáticas.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Tack Cloth
Pega Poeira

O Tack Cloth é um pano ideal para remoção de
sujeira, poeira e resíduos da operação de lixamento e retenção de partículas em suspensão,
proporcionando acabamento profissional.

Fabricante: Norton

Taco Lixador EVA

Taco em EVA indicado para utilização em processos de lixamento manuais. Seu acabamento macio é ideal para ser utilizado com lixas
microfinas para a preparação do verniz.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cinta de Lixa
Estreita K131/121

A Cinta de Lixa Estreita K131 / K121 feita
com grãos de Óxido de Alumínio Branco, é indicada para lixamento mecanizado de madeiras em geral, sendo recomendada apenas para
trabalhos em peças planas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cinta de Lixa R983

Produzida com grão cerâmico, atingindo altas
taxas de remoção e longo tempo de vida. Indicada para uso com a Lixadeira de Cinta, é ideal
para trabalhos em locais de difícil acesso.
Fabricante: Norton

Cód. 000

File Belt Norton
Blaze R980P

As cintas de lixa File Belt Norton Blaze
R890P são utilizadas para remoção de solda
leve, lixamento e contorno, preparação de superfície antes do revestimento, remoção de
marcas de ferramentas de corte de moldes e
matrizes, limpeza geral e acabamento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cera Protetora Hobby

A Cera Protetora Hobby é indicada para aplicação na superfície de veículos, com o objetivo de promover brilho intenso e proteção
contra raios UV, chuva e maresia.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Taco Multi-Air

Taco indicado para utilização do sistema de
lixamento Multi-air. Seu formato com furos
garante alta eficiência na aspiração de resíduos e pó.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cinta de Lixa
Estreita W427

A Cinta de Lixa Estreita W427 é uma lixa
de pano com grão Carbeto de Silício indicada para grande utilização em vidros, marmorarias e pedras em geral.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Cinta Larga H177

A Cinta Larga de Lixa H177 é uma lixa de
papel, com grão Óxido de Alumínio Branco,
em formato de cinta larga, indicada para o
lixamento mecanizado de madeiras.
Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

File Belt Norton
Neon R766

As cintas de lixa File Belt Norton Neon R766 são
utilizadas para remoção de solda leve, lixamento
e contorno, preparação de superfície antes do
revestimento, remoção de marcas de ferramentas de corte de moldes e matrizes, limpeza geral
e acabamento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Hidratante de Couro

O Hidratante de Couro Norton é indicado para
hidratação e revitalização de superfícies de couro. Restaura a aparência e o fosco original da
peça de couro, mantendo macio e hidratado.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Raspador de Rejunte

O Raspador de Rejunte é ideal para remoção de
rejunte entre azulejos e para abertura de sulcos
sobre trincas em paredes para aplicação de massa corrida. Ele é composto por duas lâminas removíveis recobertas por Carbeto de Tungstênio.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Taco Lixador Grande

Taco indicado para utilização em processos de
lixamento manuais, proporciona melhor acomodação da lixa sobre a peça trabalhada.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Limpa Couro Norclean

O Limpa Couro Norclean é uma esponja criada
para a limpeza profunda de couro legítimo. Ideal para limpar manchas de caneta, suor, protetor
solar, bebidas e alimento, de maneira fácil e sem
danificar a superfície do couro com produtos químicos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Pneu Pretinho

O Pneu Pretinho é indicado para limpar, proteger, conservar e dar brilho aos pneus de seu veículo. Ele cria uma camada protetora, que deixa
pneus com cara de novos. É um produto de fácil
aplicação, que proporciona maior brilho, proteção e resistência à ação do tempo.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Silicone Gel

O Silicone Gel foi desenvolvido para dar brilho
em painéis, para-choques, pneus e partes plásticas do veículo. Sua textura em gel possui agradável fragância, não engordura a peça e evita o
desperdício de produto.
Fabricante: Norton

196

Cód. 000

Suporte Lixador Facilixa

O Facilixa é um suporte indicado para lixamento
de paredes e tetos, de reboco, gesso, madeira e
massa corrida. Dispensa o uso de escada, tornando o trabalho mais seguro. Acompanha uma
folha de Lixa Massa A257 Norton #150.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Algodão para Polimento

O Algodão para polimento é indicado para polimento de automóveis, barcos, imóveis e para
operações de limpezas no geral. É composto por
fibras macias, alvejas e isentas de impurezas, e
feitas em 100% algodão.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Pneu Gel

O Pneu Gel é indicado para limpar, proteger,
conservar e dar brilho aos pneus. Ele cria uma
camada protetora, que deixa pneus com cara de
novos. É um produto de fácil aplicação, pois devido a sua viscosidade, não escorre na superfície.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Shampoo com Cera

O Shampoo com Cera é indicado para aplicação
em qualquer superfície do carro. Possui formulação concentrada que não remove a camada
protetora obtida com a aplicação da Cera Protetora Norclean, sendo assim, mantém o brilho do
encerado e intensifica a proteção contra ações
do tempo.
Fabricante: Norton

Escova Circular Ondulada
Aço Latonado

A Escova Circular Ondulada é uma escova feita
em fios de aço latonado, indicada para o tratamento de varões, perfis, cordões de solda, pontas serradas, dentes de engrenagens, chavetas,
estrias e rasgos, além de superfícies estreitas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Copo Ondulada
Aço Carbono

A Escova Copo Ondulada da Norton é indicada
para o tratamento de superfícies planas e de
cordões de solda. Está disponível na versão Aço
Carbono, um arame mais agrassivo, excelente
para escovamentos exigentes.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Cônica Ondulada
Aço Latonado

A Escova Cônica Ondulada combina as vantages
das escovas copo e circular em um único produto, e é indicada para limpeza de chanfros (bizel)
preparação de zonas a soldar. Seu fio é feito de
aço latonado ondulado, um arame flexível indicado para uso em borracha e madeira.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Hobby Copo
Ondulado Aço Carbono

A Escova Hobby Copo Ondulada é uma escova,
feita em aço carbono, indicada para uma gama
abrangente de aplicações, como por exemplo, remoção de pintura, ferrugem, rebarbar, respingos
de solda, e etc.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Manual
Aço Temperado

A Escova de Aço Temperado Manual é indicada
para uso geral, e realização de operações como
limpeza, acabamento tipo escovado e remoção
de ferrugens. Está disponível em três versões:
Com 3 fileiras de fio, com 4 fileiras e sem cabo.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Circular
Trançada

A Escova Circular Trançada da Norton é indicada para operações de limpeza mais exigentes e raiz de soldatura (Gasodutos). Está disponível nas versões Aço Inox e Aço Temperado.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Copo Trançada
Aço Temperado

A Escova Copo Trançada da Norton é indicada
para o tratamento de superfícies planas e de
cordões de solda. Está disponível na versão
Aço Temperado, um arame para operações de
escovamentos difíceis e exigentes.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Hobby Circular
Ondulada Aço Carbono

A Escova Hobby Circular Ondulada é uma
escova, feita em aço carbono, indicada para
uma gama abrangente de aplicações, como
por exemplo, remoção de pintura, ferrugem,
rebarbar, respingos de solda, e etc.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Hobby Pincel
Ondulado Aço Carbono

A Escova Hobby Pincel Ondulada é uma escova,
feita em aço carbono, indicada para uma gama
abrangente de aplicações, como por exemplo,
remoção de pintura, ferrugem, rebarbar, respingos de solda, e etc, que facilita o trabalho em
zonas de difícil de acesso e superfícies inernas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Escova Pincel Profissional
Aço Carbono

A Escova Pincel Profissional Ondulada é indicada para operação de limpeza e rebarbação
em lugares de dfícil acesso tais como: limpeza
interna de orifícios e tubulações, polimento de
moldes e matrizes e remoção de ferrugem, carepas, pintura, excessos de borracha e resíduos de
combustão.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Escova Pincel Profissional
Aço Latonado

A Escova Pincel Profissional - Aço Latonado é indicadas para operação de limpeza e rebarbação
em lugares de dfícil acesso, tais como: limpeza
interna de orifícios e tubulações, polimento de
moldes e matrizes.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Cones de Lixa
(Spiral Rolls)

Os Spiral Rolls (Cones de Lixa) são são tiras de
abrasivos enroladas usados em superfícies internas e cantos internos onde outros formatos de
abrasivos não conseguem chegar.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Pads em Formato de
Cruz (Cross Pads)

As Cross Pads são lixas em formato de cruz, cujo
formato permite visualização através da área
de contato durante a operação. Indicado para
oeprações de rebarbação, solda, limpeza e polimento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Square Pads

Os Square Pads são tiras de abrasivos inciada
para lixamento rápidos de canais, filetes, cantos
ou manchas em superfícies planas. Realiza lixamentos tão rápido quanto as rodas duras, porém
de maneira muito mais suaves e mais fácil de
controlar.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Flap Quantum
Suporte de Plástico

O Disco Flap Norton Quantum é um disco indicado para operações que demandam soluções
robuscas, com um suporte de plástico reforçado, trazendo segurança em sua utilização.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Kit Escova Hobby
Ondulada Aço Carbono

O Kit Escova Hobby Ondulada Aço Carbono é
composto por três escovas feitas em aço carbono ondulado, que atendem a uma gama bastante
abrangente de aplicações.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Discos Sobrepostos com
Fenda (Overlap Disc)

Os Overlap Discs são discos de lixa com fendas
sobrepostas, usado nos processos de rebarbação e polimento de raios, furos e paredes de cilindros.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolos de Cartucho
(Cartridge Rolls)

Os Cartridge Rolls (Rolos de Cartucho) são tiras
de abrasivos enroladas usados em superfícies
internas e cantos internos onde outros formatos
de abrasivos não conseguem chegar.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Flap
Fácil-Montagem

O Flap-Disc Fácil Montagem é indicado para desbaste, remoção de solda, rebarbação, limpeza e
acabamento de superfícies metálicas de aço de
carbono e suas ligas, aços inoxidáveis, alumínio e
ferros fundidos em geral, o Fácil-Montagem traz
um novo conceito de Discos Flap.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Flap Disc Evolution R822

O Flap-Disc Evolution é um disco composto por
aletas de lixa com costado de tecido, aplicadas
em suporte externo de plástico, e grão Norzon,
que promove excelente poder de remoção.
Fabricante: Norton

Flap Disc
Quantum R996

O Flap-Disc Quantum é um disco composto
por aletas de lixa com costado de tecido (poliéster pesado), aplicadas em um suporte de
fibra reforçada e grão cerâmico.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Esmerilhadeira

A esmerilhadeira Norton realiza operações
de corte e desbaste em diversos materiais e é
ferramenta indispensável para quem trabalha
com metal.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira de
Teto e Parede

A lixadeira de teto e parede Norton foi desenvolvida para facilitar o dia a dia de pintores e profissionais da construção civil. Reduz
consideravelmente o tempo de lixamento,
proporcionando resultado mais uniforme,
quando comparado à operações manuais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Antiderrapante
Preta

A fita antiderrapante preta, feita em grão
óxido de alumínio, é indicada para uso em degraus, rampas e pisos lisos de áreas internas
ou externas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Automotiva
Espumada Premium

A Fita Automotiva Espumada é uma fita flexível utilizada no mascaramento de aberturas e
frestas de portas, capôs, porta malas e bocal
de combustível, utilizada no processo de pintura automotiva.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Mini Flap Disc R884

O mini flap R884 oferece maior vida útil em
processos de lixamento e preparação de superfície em relação aos produtos convencionais com sistema de troca rápida.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Furadeira de Impacto

A Furadeira de Impacto Norton é item indispensável para trabalhos de manutenção e reparo. Proporciona alta potência para perfurações rápidas em diversos materiais, como
concreto, alvenaria, madeiras e metais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Serra Mármore

A Serra Mármore Norton realiza cortes de
pedras de alta dureza, granitos, mármores,
azulejos, cerâmicas, entre outros e é ferramenta indispensável para profissionais ou
autônomos da construção civil.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Antiderrapante
Transparente

A fita antiderrapante, feita em grão óxido de alumínio, é indicada para uso em degraus, rampas e
pisos lisos de áreas internas. Por ser transparente, a fita preserva a aparência original do piso.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Automotiva Protetora
Borracha Premium

A Fita Automotiva Protetora Borracha Premium
é utilizada no mascaramento de borrachas de vidros automotivos durante o processo de repintura, para evitar a pulverização da tinta na mesma.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Fita Crepe
Automotiva Premium

A Fita Crepe Automotiva Premium foi desenvolvida especialmente para ser utilizada em altas
temperaturas, é ideal para isolamento de superfícies e auxílio no mascaramento profissional.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Crepe
Mascaramento

A Fita Crepe Mascaramento Profissional é indicada para isolamento de superfície e auxílio no mascaramento, em temperatura ambiente ou cabines
de pintura.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Crepe Uso Geral

Ideal para mascaramento de superfície, como
moldura de portas e janelas, rodapés, vidros, paredes pintadas ou a serem pintadas e etc. Indicada para áreas interrnas, a fita se adapta facilmente a superfícies irregulares.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Crepe
Uso Geral Sanfona

A Fita Crepe Uso Geral Sanfona é indicada para
empacotamento leve, proteção, trabalhos escolares, uso geral, e mascaramento de pintura imobiliária. De fácil aplicação, ela possui excelente
fixação e não deixa resíduos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita de Empacotamento

A Fita de Empacotamento, feita com adesivo
acrílico a base d’água, é indicada para fechamento de caixas, embrulhos, pacotes e uso geral.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Fita Crepe
Automotiva Silver

A Fita Crepe Automotiva Silver é ideal para o
dia-a-dia nas oficinas automotivas, devido a sua
excelente adesão, e ao fato de possuir resistência à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 70ºC, por 30 minutos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Crepe Reparo
e Restauração

A Fita Crepe Reparo e Restauração é uma fita
com excelente adesão, ideal para isolamento
de superfícies e auxílio no mascaramento, realização de curvas e contornos. Sua cor amarela
destaca-se no mascaramento, o que facilita o
processo.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Crepe Uso Geral
Premium Azul

A Fita Crepe Uso Geral Premium azul é indicada
para mascaramento de pintura imobiliária nos
processos de aplicação de molduras de portas,
janelas, vidros, paredes e etc.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Crepe
Uso Geral Sleeve

A Fita Crepe Uso Geral Sleeve é indicada para
empacotamento leve, proteção, trabalhos escolares, uso geral, e mascaramento de pintura imobiliária. De fácil aplicação, ela possui excelente
fixação e não deixa resíduos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Demarcação
de Solo

A Fita para Demarcação, feita em adesivo à acrílico base solvente, é indicada para demarcação
de solo nas indústrias, comércios, sinalização de
locais, filas, estacionamentos e em uso geral.
Fabricante: Norton

Fita Dupla Face
Automotiva

A Fita Dupla Face Automotiva é uma fita
de alta performance, ideal para fixação de
frisos e emblemas automotivos.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Dupla
Face Espumada

A Fita Dupla Face Espumada é ideal para
operações de uso geral, como fixação de
objetos leves, cartazes, quadros, objetos
de decoração e enfeites. Seu uso dispensa o
uso de pregos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Dupla Face
Placas e Números

A Fita Dupla Face Placas e Números é ideal
para uso externo e fixa de forma permanente placas de sinalização, números, quadros e objetos de decoração.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Isolante

A Fita Isolante é indicada para recomposição de isolação ou cobertura de cabos
elétricos nas instalações em geral. Feita em
PVC anti-chama, a fita suporta temperaturas até 80ºC.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Isoante PRO

A Fita Isolante PRO é indicada para recomposição ou cobertura de cabos elétricos
nas instalações em geral. Feita em PVC anti-chama, a fita resiste a até 80ºC e é recomendada para uso até 750V.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Dupla Face
Branca NOR110

A Fita Dupla Face Branca NOR110 é indicada para fixação em indústrias com operações que exijam maior resistência, como
na fabricação de eletrodomésticos da linha
branca.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Dupla Face
Trabsparente HPN

A Fita Dupla Face Transparente é ideal para
fixação de espelhos, placas de sinalização,
laminação de vidros, acrílicos, frisos e emblemas automotivos e etc.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Filete Automotiva

Para isolamento e proteção no processo de
pinturas especiais, a Fita filete automotiva
garante bom desempenho em desenhos
curvos e contornos irregulares.
Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Fita Isolante 0.18mm

É a fita preferida pelos eletricistas, suportando até 600V e 105ºC, além disso, conta com
embalagem para proteção da fita. A fita isolante 0.18mm é ideal para recomposição ou
isolamento de fios e cabos elétricos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fita Silver Tape

A Fita Silver Tape é uma fita reforçada com tecido, utilizada em emendas, reforços, vedação
de dutos de ar condicionado e manutenção
em geral. Resistente à água e a altas temperaturas.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Fita Veda Rosca

A Fita Veda Rosca é indicada para vedação de
roscas em tubulações de água fria, água quente,
vapor, combustíveis, fluídos e gases em geral. Realiza vedação de maneira prática e eficaz.
Fabricante: Norton

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Copo Paint
System Norton

O Copo para Paint System é um copo rígido de
alta durabilidade, utilizado na preparação de
tintas, vernizes e primers para processos de pintura. Disponível nos modelos de 250ml e 750ml,
facilita o trabalho do operador no preparo e na
medição do material que será utilizado.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Pistola Gravidade
SLG Bico 1.3mm

Pistola de sucção e gravidade com tecnologia
HVLP, indicada para retorques e repintura de
veículos. Possui o melhor custo-benefício proporcionando maior economia de tinta e melhora
no desempenho.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Pontas Montadas
Óxido de Alumínio Rosa

As Pontas Montadas feitas em grão de óxido de
alumínio rosa, são ferramentas abrasiva compostas por um pequeno rebolo fixado em uma haste
de aço, ideal para remoção de cantos em “L”, recortes e lugares de difícil acesso.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Roda Flap MK e
PK ARY02

As Rodas Flap MK e PK - ARY02 são ideais para
uma ampla variedade de remoção de solda, rebarbação, acabamento e polimento.

Fabricante: Norton

202

Cód. 000

Adaptador Paint
System Norton

Os Adaptadores para a Pistola de Pintura estão
disponíveis em diversos tamanhos, e modelos,
para que seja possivel acoplar o sistema de pintura Norton nas mais variadas pistolas presentes
no mercado.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Kit Paint
System Norton

O Kit Paint System Norton é um sistema descartável de pintura automotiva, ideal para aplicação
de tinta e verniz. Sua estrutura permite que a pintura seja feita em diversas direções e posições, o
que facilita e agiliza o trabalho do operador.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Pontas Montadas Saphira

As Pontas Montadas Saphira são produzidas
com grãos em óxido de aluminio cerâmico de última geração. São disponibilizadas em diversos
formatos e medidas, com projetos desenhados
especificamente para operações de desbaste e
acabamento em peças que necessitam de acessos específicos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Roda Flap MK e
PK R369

As Rodas Flap MK e PK - R369 são ideais para
operações de rebarbação e acabamento na fabricação de metal, soldagem e indústrias de
polimento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rebolo Diamantado
para Afiação de Serras

O Rebolo Diamantado para Afiação de Serras
e Fresas para Madeira permite realizar afiação
em serras com dentes de espaçamento menor,
o que elimina a necessidade de retificação/usinagem.
Fabricante: Norton

Brassão Dressador
Diamantado Norbide Stick

Norbide Stick é o bastão manual de mais alto
desempenho e maior dureza que você pode adquirir. É utilizado para dressagem e perfilação
de rebolos convencionais com grãos de tamanho
médio e com dureza variando entre macia e média.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2112 D46

Utilizadas em remoção de defeitos localizados
e execução de acabamento nas mais variadas
aplicações: fabricação de moldes, matrizes de
corte e repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos
de carvão.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2142 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e
execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte
e repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos de carvão.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2122 D46

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e
execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e
repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2172 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e
execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte
e repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2132 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e
execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte
e repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2132 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e
execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e
repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima 2152 D126

Utilizadas em remoção de defeitos localizados e
execução de acabamento nas mais variadas aplicações: fabricação de moldes, matrizes de corte e
repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Lima 2122 D46

Utilizadas em remoção de defeitos localizados
e execução de acabamento nas mais variadas
aplicações: fabricação de moldes, matrizes de
corte e repuxo, fabricação de fieiras, eletrodos
de carvão.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa
Cilíndric

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Lima Rotativa
Cilíndrica Corte Top

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).
Fabricante: Norton

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Lima Rotativa
Cônica Ponta

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa Esférica

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas)
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa Oval

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa
Árvore Raio

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para
diversas indústrias, pois são desenvolvidas com
tecnologia de última geração e conferem alto
padrão de qualidade na recuperação de soldas
(trincas e falhas).
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Lima Rotativa
Cilíndrica Raio

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa
Cônica Raio

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis para
diversas indústrias, pois são desenvolvidas com
tecnologia de última geração e conferem alto
padrão de qualidade na recuperação de soldas
(trincas e falhas).
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa Labareda

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lima Rotativa
Árvore Ponta

Feitas em Carbeto de Tungstênio, as Limas Rotativas de Metal Duro são itens indispensáveis
para diversas indústrias, pois são desenvolvidas
com tecnologia de última geração e conferem
alto padrão de qualidade na recuperação de soldas (trincas e falhas).
Fabricante: Norton

Cód. 000

Blaze Rapid Blend
30 Speed Lok

O Blaze Rapid Blend 3D é um disco feito com malha de nylon e grão cerâmico patenteado, indicado para rebarbação leve, uniformização e remoção de marcas de usinagem, com resultado final
de alta qualidade.

Fabricante: Norton

Churras Limp

O Churras Limp é uma manta abrasiva indicada
para limpeza fácil e rápida de churrasqueiras,
grelhas, chapas, espetos, panelas de ferro e outras aplicações de limpeza ultra pesada.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Bear-Tex
Sistema Avos

O Disco Bear-Tex Sistema Avos é convertido
a partir de SCF, que são abrasivos não-tecidos
aplicados sobre costado de fibras de nylon, o que
oferece certa rigidez ao produto.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco de Feltro
Rapid Polish

Fabricado com flaps de feltro, com suporte de fibra de vidro (formato T29), o Disco de Feltro Rapid-Polish é ideal para alcançar o polimento espelhado em peças de aço inox, aços em geral, metais
não ferrosos, demais superfícies metálicas, e em
moldes de injeção plástica.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Strip Disc

O Disco Rapid Strip é constituído por fibras grossas e resistentes, com grãos de carbeto de silício
extra-grossos e unidos por um sistema de resinas
extremamente durável e resistente.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Vortex
Rapid Blend

O Disco Vortex Rapid Blend possibilita manuseio confortável, e possui longa vida útil, devido
ao grão Vortex. Oferece um ótimo desempenho
para remoção rebarbação e conformações leves.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Bear-Tex SCM

O disco Bear-Tex SCM é composto por abrasivos não-tecidos aplicados sobre um costado
de fibras de nylon, que oferece certa rigidez ao
produto. Sua utilização proporciona excelente
acabamento após operações com lixas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Blaze
Rapid Strip

O Blaze Rapid Strip Disco é um disco versátil, de
longa vida útil, constituído com fibras de alta resistência, e grãos em óxido de alumínio cerâmico
(Seeded Gel), unidas por um sistema de resinas
extremamente durável e resistente.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Disco Rapid Prep
Speed Lok

Os Discos Rapid Prep - Speed Lok são convertidos a partir de SCF, que são abrasivos não-tecidos aplicados sobre um costado de fibras de
nylon, com grãos de óxido de alumínio, indicado
para refinação e acabamento em todos os tipos
de metais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Disco Surface Strip

Recomendado para remoção de primer, tinta,
oxidação e revestimentos em geral, acabamento
em peças de aço e inox, limpeza de superfícies
após soldagem, e ideal para operações de remoção de material no mercado da reparação automotiva.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Fibra Abrasiva Ferrugem

Essa é a fibra que remove ferrugem e rebarbas de
metais de superfícies metálicas. Assim, você poderá dar um novo acabamento com uma pintura,
por exemplo.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Fibra Abrasiva
Pré Pintura

Antes de pintar, deixe a superfície pronta
para receber a nova tinta, usando a Fibra
Abrasiva Pré Pintura para remover resíduos
de tintas, sujeiras, farpas e imperfeições em
paredes, madeiras ou metais.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Fibra Abrasiva
Sem Risco

A Fibra Sem Risco te ajuda na limpeza perfeita de peças delicadas, que não podem ser arranhadas, como vidros, porcelanas, aço inox,
cerâmicas. Também pode ser usada para limpeza de piscinas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Folha Bear-Tex

As Folhas de Bear-Tex são duráveis e resistentes, pois não rasgam e não soltam fibras,
e são indicadas para uma ampla gama de aplicações, podendo executar desde o polimento
não-abrasivo até a limpeza pesada de óxidos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Roda Convoluta
GP (Rapid Finish)

A Roda Convoluta GP (Rapid Finish) é indicada para homogeneização e polimento de
superfícies em operações que requerem alto
acabamento e vida útil, garantindo a integridade da peça.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rodas Unificadas
(Rapid Blend)

As Rodas Unificadas (Rapid Blend) são ideais
para operações em áreas de difícil acesso,
em aplicações de limpeza, acabamento, rebarbação, polimento de latão, bronze, níquel
e aço inoxidável.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Fibra Abrasiva Pós Obra

O fim de uma obra sempre deixa sujeiras indesejáveis, com a Fibra Abrasiva Pós Obra, você
irá remover respingos de tintas, rejuntes e até
mesmo resíduos de concreto de pisos e azulejos.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Flap Disc Vortex
Rapid Prep SCM

O Flap Disc Vortex Rapid Prep é constituído por
uma manta com costado reforçado, grãos Vortex
e um sistema especial de resinas especial para
a obtenção de excelentes resultados, e que não
marca a peça durante a operação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Kit Pasta de Polimento

A pasta de polimento é ideal para uso em peças
metálicas, como aço, aço inoxidável, alumínio,
latão e cobre. Seu alto poder de corte, refino e
acabamento, proporcionam um resultado com
ótimo brilho.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Roda Convoluta
Long Life ( Rapid Finish)

A Roda Convoluta Long Life (Rapid Finish) é indicada para operações de rebarbação leve e homogeinização superficial, como remoção de óxidos,
camadas de pinturas, acabamento decorativo
em todos os tipos de superfície metálica.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Vortex Rapid Blend
3D - Speed Lok

O Vortex Rapid Blend 3D - Speed Lok é um disco
feito com malha de nylon e grão Vortex patenteado, indicado para rebarbação leve, uniformização e remoção de marcas de usinagem.

Fabricante: Norton

Disco de Limpeza

Os discos de limpeza Norton oferecem solução para tratamento de pisos, para s etapas de remoção, limpeza e polimento.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Kit Reparo Lixadeira
Norton Flex 6”

Com o Kit Reparo Norton é possivel fazer a
manutenção de sua Lixadeira Norton Flex
6” de forma simples e prática, utilizando
peças originais e de qualidade.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira de Cinta

A Lixadeira de Cinta Pneumática Norton é
ideal ser usada em locais de difícil acesso
e para operações do desbastes ao acabamento mais fino, e, tais como quinas, canais, cordões de solda, tubos, entre outros.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira Roto Orbital
5” Auto Aspirada

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 5”
Auto Aspirada é uma máquina indicada
para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico
e pedra.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira Roto Orbital
6” Auto Aspirada

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 6”
Auto Aspirada é uma máquina indicada
para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico
e pedra.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Central de Aspiração

A Central de Aspiração da Norton é uma máquina destinada à aspiração do pó causado
pelo lixamento com máquinas pneumáticas.
Pensando em facilitar a operação no ambiente de trabalho, a central permite o uso de duas
lixadeiras ao mesmo tempo.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira Correção
Pontual Pneumática

A Lixadeira Correção Pontual Pneumática
1-1/4” é uma máquina indicada para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies como metal, plástico e pedra.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira Roto Orbital
3” Auto Aspirada

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 3” Auto
Aspirada é uma máquina indicada para uso
contínuo. Seu sistema de auto-aspiração, e
sua estrutura proporcionam isolamento térmico, diminuem o nível de vibração e ruído, e
diminuem a geração de poeira, melhorando as
condições de trabalho do usuário.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira Roto Orbital
5” Sem Aspiração

A Lixadeira Roto Orbital Pneumática 5” sem
Aspiração é uma máquina indicada para uso contínuo, no lixamento e polimento de superfícies
como metal, plástico e pedra.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Lixadeira Roto Orbital 6”
para Central de Aspiração

Sua aspiração é realizada através do uso de uma
Central de Aspiração, para reduzir a poeira proveniente do lixamento.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Máquina Clipper SC181
para Abertura de Canaleta

A máquina Clipper SC181 é indicada para abertura de canaletas em qualquer tipo de parede
(com ou sem reboco), seja ela de tijolos, bloco,
drywall, gesso, concreto armado etc.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquina Clipper CP514
Cortdora a Gasolina

A máquina Clipper CP514 é uma máquina ideal
para cortes de vigas de concreto, paredes, juntas
de dilatação, blocos ou trabalhos que necessitem
de equipamentos ágeis e robustos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquina Clipper CS401
Cortadora de Piso

A máquina Clipper CS401 é uma máquina cortadora de piso, indicada para corte a úmido ou a
seco de piso de concreto, concreto verde e asfalto.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquina Clipper
TR202E - Cortadora

A máquina Clipper TR202E Cortadora de Porcelanato, é uma máquina de bancada compacta
e portátil, com pernas dobráveis, com rodas para
maior facilidade de transporte e armazenamento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquinas Clipper
TT200EM - Cortadora

A máquina Clipper TT200EM é uma máquina
compacta e portátil, indicada para corte de 0º a
45º, úmido de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos. Possui escalas de guia de corte, e motor
elétrico com proteção de sobrecarga.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Mini Lixadeira Angular

A lixadeira angular da Norton chega ao mercado para facilitar a aplicação da nossa linha
de limas, escovas, non-woven e pontas montadas. Essa máquina é ideal para desbaste, e
limpeza de material.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquina Clipper CM42
Cortadora de Bloco

A máquina CM42 é uma máquina de bancada
indicada para cortes a úmido ou seco de materiais de construção e refratários, pisos cerâmicos, pedras ornamentais e porcelanatos.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquina Clipper
TR232L - Cortadora

A Máquina Clipper TR232L é uma máquina
de bancada para corte a úmido de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos, ideal para
materiais mais duros.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquina Clipper
TR222 - Cortadora

A máquina Clipper TR222 Cortadora de Porcelanato, é uma máquina de bancada para
corte de piso cerâmico e porcelanato, de até
90cm de comprimento, para cortes retos até
45°.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Máquina Pneumática
Lixadeira 6”

A Lixadeira Norton Flex 6” é uma máquina
indicada para uso contínuo, no lixamento e
polimento de superfícies como metal, plástico e pedra. Acionando sua válvula flex, é
possível deixa-la em modo auto-aspirado,
sem aspiração ou para central de aspiração.
Fabricante: Norton

Politriz 3”
Auto Aspiração

A Máquina Politriz com Auto Aspiração de 3” é
indicada para uso contínuo em processos de lixamento e polimento de superfícies como: metal,
plástico e pedra.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Retífica Pneumática

A retífica pneumática da Norton chega ao mercado para facilitar a aplicação da nossa linha de
limas, escovas, non-woven e pontas montadas.
Essa máquina é ideal para desbaste, limpeza de
material, remoção, preparação de solda.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa Q121
Antiderrapante Adesivado

O Rolo de Lixa Antiderrapante Adesivado Q121
é uma rolo de fita antiderrapante feita em grão
Óxido de Alumínio indicada para uso em degraus,
rampas e pisos lisos de áreas internas. Por ser
transparente, a fita preserva a aparência original
do piso.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa Assoalho
R434 Corta Fácil

O Rolo de Lixa Assoalho R434 Corta Fácil é uma
lixa de pano com grão Carbeto de Silício, ideal
para operações de assentamento, restauração e
manutenção de assoalhos de madeira natural ou
reconstituída.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa H113

O Rolo de Lixa H113 é uma lixa de papel, em
formato de rolo, com grão de Óxido de Alumínio
Branco, indicado para operações de lixamento
em couro e curtume com excelente acabamento
e rendimento.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Rebarbadora Norton

A Rebarbadora Norton é sinônimo de alta remoção sem esforço e a única do mercado com
rotação de 100 m/s. Seu poder de remoção é
30% maior que os processos com rebolos convencionais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa A257

O Rolo de Lixa A257 é uma lixa de papel leve, em
formato de rolo, com grão de Óxido de Alumínio
Marrom indicada principalmente para lixamento
de paredes com massa corrida, massa acrílicas,
gessos e para remoção de pinturas antigas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa Q221
Antiderrapante Adesivado

O Rolo de Lixa Antiderrapante Adesivado Q221
é uma fita antiderrapante feita em grão Óxido de
Alumínio indicada para uso em degraus, rampas e
pisos lisos de áreas internas e externas.

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa G125

O Rolo de Lixa G125 é uma lixa de papel, em
formato de rolo, com grão de Óxido de Alumínio
Branco, indicado para realização de lixamento
mecanizado de madeiras cruas, pintadas e envernizadas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa H177

O Rolo de Lixa H177 é uma lixa de papel, com
grão de Óxido de Alumínio Branco, indicada
para o lixamento mecanizado de madeiras. Possui costado reforçado, combinação de resinas e
grãos abrasivos, que resulta em uma excelente
combinação para as operações de lixamento na
indústria de móveis.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Rolo de Lixa K131/K121

O Rolo de Lixa K131/K121 é uma lixa feita com
grão Óxido de Alumínio Branco indicado para
lixamento mecanizado de madeiras em geral,
sendo recomendada apenas para trabalhos em
peças planas.
Fabricante: Norton

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Rolo de Lixa
R242 Metalite

O Rolo de Lixa R242 é uma lixa de pano de Óxido de Alumíno Marrom utilizada para confecção
de rodas de polikontour e minikontour, as quais
podem ser utilizadas em operações portáteis ou
lixadeiras manuais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa R269

O Rolo de Lixa R269 é um rolo de lixa flexível,
com costado de pano e resina, ideal para operações de contornos em metalurgia, cutelaria e madeira. Também é utilizada no lixamento de solas e
saltos de calçados.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa R819

O Rolo de Lixa R819 é composto por uma lixa de
pano, indicado para a indústria de calçados, nas
operações de asperação do solado, salto e cabedal. Também é utilizado em operações de metalurgia, e no lixamento mecanizado em madeiras
em geral.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo Espumado
Soft-Touch

O rolo espumado Soft-touch A275, é composto
por uma lixa de papel com tratamento No-Fil
antiempastante, indicada para o lixamento de
massas, primers e madeiras. É ideal para realizar
o lixamento de cantos arredondados.
Fabricante: Norton
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Cód. 000

Rolo de Lixa K246

O Rolo de Lixa K246 é uma lixa com costado de
pano usada no lixamento de metais em geral, ferro, preparação de superfícies, limpeza e remoção
de oxidação, e na remoção de pinturas antigas.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa R263

O Rolo de Lixa R263 é uma lixa de pano de Óxido de Alumíno Marrom utilizada para confecção
de rodas de polikontour e minikontour, as quais
podem ser utilizadas em operações portáteis ou
lixadeiras manuais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de Lixa R363

O Rolo de Lixa R263 é uma lixa de pano com grão
de óxido de alumíno tratado, utilizada para confecção de rodas de polikontour e minikontour, as
quais podem ser utilizadas em operações portáteis ou lixadeiras manuais.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolo de R001
Manta Grafitada

O rolo de R001 é um rolo de manta, com costado de algodão, revestida com grafite. Possui
adesivos especiais e grãos de puro grafite que
atuam como lubrificante nos tacos manuais e
nas lixadeiras de cintas largas e estreitas.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Rolos S411/S422

O Rolo de Lixa Assoalho S411/S422 é uma lixa
com grão de Carbeto de Silício, com costado
combinado de papel e pano, que garante maior
resistência e vida útil da lixa durante sua utilização.
Fabricante: Norton

Liquid Ice Ultra
Step-1 Corte

O Norton Liquid Ice Ultra Step 1 - Corte possui
abrasivos em sua formulação que proporcionam
excelente poder de corte com ótimo acabamento, deixando poucas marcas quando utilizado
com a boina adequada.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Liquido Lustro Norton

O líquido lustro Norton é indicado para uso após
a etapa refino e promove a remoção de marcas
de boinas e pequenos riscos gerados no processo anterior, promovendo brilho.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Massa de Polir Norton

A massa de polir Norton já é reconhecida pelos
profissionais por proporcionar remoção rápida e
eficaz, com alto poder de corte e eliminação dos
riscos do lixamento, após o grão #1200 ou mais
finos.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Adaptador M14

O adaptador M14 é indicado para fixar boinas de
polimento na Politriz.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Boina de Espuma Preta

A boina de espuma preta é utilizada para a remoção de marcas de boinas de lã utilizadas em processos anteriores. Seu acabamento dupla-face
com rosca central, garante maior durabilidade e
excelente acabamento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Liquid Ice Ultra
Step-2 Refino e Lustro

O Norton Liquid Ice Ultra Step 2 - Refino e Lustro possui na sua formulação micro-abrasivos e
tecnologia exclusiva para as etapas de Refino e
Lustro, seguindo as etapas adequadas de boinas,
pois proporciona polimento refinado, deixando a
superfície perfeita.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Líquido Super
Brilho Norton

O líquido Super Brilho Norton proporciona brilho intenso e acabamento, com fácil aplicação,
sem prejudicar a cura do verniz ou tinta. Pode
ser utilizado em todas as cores e processos de
pintura.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Polidor Refino Norton

O Polidor refino Norton remove os riscos mais
superficiais da tinta ou verniz geradas na etapa anterior, auxiliando na remoção de defeitos
como pequenos riscos e manchas ou quaisquer
outras imperfeições que estejam situadas na camada superficial sobre a tinta ou verniz.
Fabricante: Norton

Cód. 000

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Ativador de Brilho
Norclean Power

O ativador de brilho é destinado ao acabamento de pinturas automotivas, utilizado principalmente em veículos com repinturas. Cremoso
e à base de água, proporciona brilho intenso,
permitindo a fácil evaporação dos solventes de
tintas.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Boina de Lã de Amarrar

A boina de lã é utilizada na etapa de corte no
processo de polimento. Possui sistema de amarração, sem velcro.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Boina de Lã
Dupla Face

A boina de lã é utilizada na etapa de refino no
processo de polimento. Seu acabamento com
lã sintética proporciona ótimo resultado aliado aos polidores Norton.
Fabricante: Norton

DIVERSOS: ABRASIVOS

Cód. 000

Boina de Pele
com Velcro

A boina de pele é ideal para a etapa de corte
no processo de polimento automotivo. Possui alto poder de corte e seu acabamento
com velcro garante facilidade durante a susbstituição de boinas durante o processo.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Boina de Espuma
OEM com Pluma

A boina de espuma branca OEM é indicada
para processos de polimento de tintas, vernizes e/ou peças plásticas pintadas. Ideal para
processos curtos (com uma ou duas etapas)
ou industriais, seu acabamento em espuma de
alta densidade, garante alto poder de corte.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cera Protetora
Norclean Power

A Cera Protetora Norclean Power Carnáuba
é indicada para proteção de pinturas curadas
ou originais, proporcionando brilho intenso,
proteção UV e hidro repelência.

Fabricante: Norton

Cód. 000

Liquido Polidor
Norclean Power

O Liquido Polidor n°3 é recomendado para
remoção de marcas de boinas causadas pela
etapa anterior. Indicado para ser utilizado
com boina sintética na etapa do refino.

Fabricante: Norton
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Cód. 000

Boina de Lã Dupla
Face Liquid Ice

A boina de lã dupla face Liquid Ice é utilizada na
etapa de corte no processo de polimento. Seu
acabamento em lã de carneiro, garante alta performance e flexibilidade durante a operação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Boina Dupla Face Norton

A boina dupla face Norton é indicada para a remoção dos riscos de lixa a partir do grão 1200 ou
mais finos. Proporciona boa flexibilidade e ótimo
acabamento.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Boina de Espuma Laranja
Ondulada com Pluma

A boina de espuma laranja é indicada para processos de polimento de tintas, vernizes e/ou peças plásticas pintadas. Ideal para processos curtos (com uma ou duas etapas) ou industriais, seu
acabamento em espuma ondulada de alta densidade, garante cortes mais suaves na operação.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Composto Lustrador
Norclean Power

O composto lustrador é indicado para eliminar
marcas de boinas, pequenos riscos e restaurar
pinturas com pouco brilho. Não contém cera e
silicone e pode ser utilizado em todos os tipos de
pintura.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Massa de Polir 02
com Base Solvente

A massa de polir nº2 da Norton com base solvente é indicada na revitalização de pinturas
manchadas e/ou oxidadas, assim como pequenas
imperfeições e riscos. Pode ser aplicada com algodão, estopa ou boina para polimento com auxílio da politriz.
Fabricante: Norton

Spray de Acabamento
Liquid Ice

O spray Liquid Ice é indicado para o acabamento
após o processo de polimento completo. Ideal
para limpar e dar brilho intenso à peça, pode ser
aplicado com uma pano de microfibra.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cera Cristalizadora
Norclean Power

A cera cristalizadora é indicada para proteção da
pintura e consevação do polimento, garantindo
alta proteção e brilho à peça. Deve ser aplicada
apenas em pinturas originais ou repinturas após
30 dias de cura.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Suporte para Boinas
Liquid Ice

Suporte com velcro para fixação de boinas. Seu
acabamento altamente flexível, garante maior
agilidade na substituição de boinas durante o
processo.
Fabricante: Norton

Cód. 000

Cera Norton

A Cera Norton sintética proporciona brilho,
proteção UV, hidro repelência e toque liso, proporcionando uma película protetora resistente
à água e condições climáticas. Indicado para pinturas originais e repinturas com mais de 30 dias.
Fabricante: Norton
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Cód. 000
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