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LUVAS DE
TRABALHO

Linha de luvas pro�ssionais especialmente desenhadas para 
trabalhos de manutenção em diversos sectores e aplicação, 
manuseamento geral, com risco químico, risco mecâni-
co, temperatura, etc . Sob normativa europeia
e com os melhores standards de conforto, ergono-
mia e segurança.
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TIPOS DE LUVAS 
A nível geral podemos dividir as luvas em duas categorias:
1. Luvas sintéticas

 − Pelo seu design:
•  Com suporte, usando como suporte materiais como algodão, nylon…antes de os cobrir com material sintético (geralmente 

látex, nitrilo e poliuretano).
•  Sem suporte, introduzindo diretamente o molde da luva no material sintético (nitrilo, látex, neopreno…).

 − Pelos materiais empregados:
• Luvas de látex, de nitrilo, de PVC…

2. Luvas de pele.
 − Pelo seu design: Luvas tipo americano, tipo motorista, tipo soldador…
 − Pelos materiais usados:

• Pele Flor: Usando a parte exterior da pele (maior conforto e destreza).
• Pele Serragem: Usando a parte interna da pele (maior resistência à abrasão).

DEFINIÇOES 
 − Mão: Parte do corpo desde a ponta do dedo médio ate ao pulso.
 − Luva: EPI destinado a proteger a mão ou parte dela contra riscos.
 − Risco: Situação não desejada que pode causar danos na saúde do trabalhador.
 − Palma da luva: A parte da luva que cobre a palma da mão.
 − Dorso da luva: A parte da luva que cobre o dorso da mão.
 − Destreza: Mede a capacidade de manuseamento para realizar um trabalho. Está relacionada com a espessura, elasticidade e 
deformação da luva.

 − Nível de prestação: É o número que nos indica o valor obtido no ensaio correspondente segundo a norma especí�ca.

OS MATERIAIS 
 − Fibras naturais como o algodão, para aplicações 
gerais, oferecem conforto, transpirabilidade e 
resistência à abrasão.

 − Materiais sintéticos como o nylon (abrasão e ras-
gado), PVC (abrasão e produtos químicos como 
gorduras, óleos e álcool), Neopreno (temperatura 
e produtos químicos).

 − Couro (Flor e Serragem), material confortável 
e transpirável que oferece boas propriedades 
mecânicas (sobretudo a abrasão e o rasgado).

 − Recoberturas. 
• Látex. Comodidade, elasticidade e destreza. 

Resistência a produtos químicos aquosos. 
Excelente agarre e boa resistência à abrasão.

• Poliuretano. Elasticidade, resistência à 
abrasão e à tensão. Resistente ao álcool, 
hidrocarbonetos, e dissolventes. Muito 
bom agarre, boa resistência à abrasão e 
transpirabilidade.

• Nitrilo. Borracha sintética resistente a óleos, 
lubri�cantes e produtos derivados do petróleo. 
Boa resistência mecânica e perfuração. Muito 
resistente quimicamente

MARCA DA LUVA 

Tamanho

Norma riscos 
microrganismos

Consultar folheto 
informativo

Marca de 
conformidade

Referência do 
produto  

Fabricante do 
produto

Níveis resistência 
mecânicos
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VERIFIQUE O SEU TAMANHO
Ponha a sua mão aqui sobre o 
diagrama para medir o tamanho 
da sua mão

 − A escolha do tamanho é muito importante não só de cara ao conforto, ergonomia e proteção do usuário, como também perante 
realização precisa do trabalho. Uma má escolha do seu tamanho pode-nos levar a realizar um trabalho de forma menos precisa 
(ine�ciência), a um maior risco (erros…) e a mais tempo de exposição ao risco ao demorar mais tempo a realizar a tarefa.

ESCOLHA DA LUVA                
1º Identi�car a luva que necessitamos, analisando no local de trabalho a tarefa a realizar (tamanho das peças, o seu peso, trabalhos 
de precisão…) e o risco principal a cobrir segundo a sua importância (risco elétrico, risco químico, risco térmico, risco mecânico…) 
elegendo o nível de prestação adequada a cada risco.
Outros fatores a ter em conta são o entorno (interior/exterior, humidade…etc).

2º Identi�car o tamanho do usuário: Veri�que o seu tamanho.
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Categoría 1
 − Luvas que pelo seu simples design, o usuário pode julgar por si mesmo a sua e�cácia contra riscos mínimos e cujos efeitos, 
quando sejam graduáveis, possam ser percebidos a tempo e sem perigo para o usuário: agressões mecânicas super�ciais, 
produtos de manutenção cujos efeitos sejam facilmente reversíveis, choques e vibrações que não afetem as partes vitais…

• Estas luvas terão que superar a EN420, norma harmonizada que regula os requisitos mínimos a cumprir pelas luvas de trabalho:
destreza, PH, conteúdo em cromo, tamanho, inocuidade,…
• A marca que as luvas terão que ter sob categoria 1, é:
 - Identi�cação do fabricante ou mandatário (logo, NIF…)
 - Referência ou modelo.
 - Tamanho.
 - Marca CE.

Categoría 2
Luvas destinadas a evitar riscos de todo tipo que não possam chegar a causar lesões muito graves ou a morte (riscos intermédios).
• Estas luvas hão de superar, além da EN420, a norma harmonizada que regule o risco perante o qual se recomenda essa luva.
• A marca que levarão as luvas sob a categoria 2, é
 - Identi�cação do fabricante ou mandatário.
 - Pictograma do risco perante o qual se recomenda.
 - Níveis de resistência.
 - Modelo ou referencia.
 - Tamanho.
 - Pictograma relativo ao folheto informativo.
 - Marca CE.
• A conformidade com a norma terá de ser feita por um laboratório notificado pela CE, emitindo um certificado CE de tipo.

Categoría 3
Luvas destinadas a proteger o usuário de um perigo mortal ou que possa dani�car gravemente e de forma irreversível a saúde, sem 
que se possa descobrir a tempo o seu efeito imediato.
Estas luvas superarão, além da EN420, a norma harmonizada que regule o risco perante o qual se recomenda essa luva.
A marca que levarão as luvas sob categoria 3, é:
 - Identi�cação do fabricante ou mandatário.
 - Pictograma de risco perante o qual se recomenda.
 - Níveis de resistência.
 - Modelo ou referencia.
 - Tamanho.
 - Pictograma relativo ao folheto informativo.
 - Marcado CE mais o número de identi�cação do Organismo de controle noti�cado encarregado do controle de qualidade CE na 
fase de produção.
• Devem ser certificados por um organismo notificado e o fabricante deve adotar um dos sistemas de garantia de qualidade CE
regulados para a sua comercialização segundo o R.D. 1407/1992.

As luvas de trabalho, da mesma maneira que o resto dos Equipamentos de Proteção Individual, classificamse em 3 categorias

NORMATIVAeuropeia
LUVAS DE
TRABALHO
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EN 388 Risco mecânico. Abrasão, Corte, Rasgado e Perfuração.
Máximo nível de prestação: 4 (exceto ao corte que é nível 5).

EN 374 Risco químico.
- EN374-2 Resistência à Penetração (Microrganismos)
- EN374-3 Resistência à Permeabilidade
(Níveis de prestação alcançados perante uma serie de substancias determinadas e 
identi�cadas mediante uma letra pela que ao menos hão de alcançar um nível de 
prestação 2 perante 3 substancias dessa tabela tais como Metanol (A), Acetona (B)…).

EN 407 Risco térmico (temperatura entre 50ºC e 100ºC). Inflamabilidade, Calor por contato,
Calor convectivo, Calor Radiante, Pequenos salpicos de metais fundidos,
Grandes massas de metais fundidos.

EN 511 Riscos por frio (até -50ºC). Frio convectivo, frio de contato, Impermeabilidade na
agua.

EN 12477 Riscos por soldadura. Classi�cam-se em dois tipos. Tipo A e Tipo B. Hão de se provar
para as normas EN388 (riscos mecânicos) e EN407 (riscos térmicos) e passar uns
níveis mínimos para cada uma das normas. Estes níveis e a destreza irão nos dar 
o tipo de luva. No geral recomenda-se usar luvas Tipo B nos trabalhos onde for 
necessário um alto nível de destreza (por exemplo: soldadura tipo TIG).

EN 1082-1 Riscos por cortes e picadas produzidas por 
facas de mão.

Classe Tensão de 
prova

Tensão 
máxima de 
utilização

00 2.500V 500V

0 5.000V 1.000V

1 10.000V 7.500V

2 20.000V 17.000V

3 30.000V 26.500V

4 40.000V 36.000V

Pictograma Norma Descrição

EN 60903 Risco eléctrico. Classi�cam-se em 6 classes 
segundo a sua tensao máxima de utilizaçao.

Tensão 
máxima de 
utilização

500V

1.000V

7.500V
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688-PG

• 15
pag.

688-G

• 14
pag.

688-NYPU/N

• • 21
pag.

688-NYPU/G/N

• • 21
pag.

688-NYN/N

• • 20
pag.

688-NYN/B

• • 19
pag.

688-NYNC

• • 20
pag.

688-NYPU/U

• • 18
pag.

688-NYLF

• • •
19
-
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pag.

688-NYL

• • 18
pag.

688-TAEKI/L

• • • • 16
pag.

688-MM

• • • 17
pag.

688-AA

• • • 17
pag.

688-CUT5

• • 16
pag.

688-NYPU/N688-NYPU/N

688-NYPU/G/N688-NYPU/G/N
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pag.
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pag.
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• • • • 47
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• • • 46
pag.
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• • • 46
pag.
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• • • 47
pag.
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pag.
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• • 40
pag.
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pag.
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pag.

788-LS

• 42
pag.
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Acetato de amónio B

Acetato de amónio A

Acetato de amilo C

Acetato cálcico -

Acetato de etilo C

Acetato potássico B

Acetona C

Acido acético glacial B

Acido acético anidrido 50% A

Acido bórico concentrado B

Acido bromhídrico B

Acido clorídrico a 30% y a 5% B

Acido acrómico B

Acido cítrico A

Acido fluorídrico a 30% B

Acido fórmico a 90% B

Acido láctico a 85% A

Acido nítrico a 20% B

Acido oleico A

Acido oxálico A

Fenol D

Acido fosfórico B

Acido esteárico A

Acido sulfúrico concentrado B

Acido sulfúrico diluído B

Acido tartárico A

Acido amílico C

Álcool benzílico E

Álcool butílico (o n- butanol) D

Álcool etílico (ou etanol) D

Álcool isobutílico (o isobutanol) A

Álcool metílico (o metanol) C

Aldeído acético (o acetaldehído) F

Aldeído benzóico E

Aldeído fórmico a 30 % C

Amoníaco concentrado B

Anilina E

Asfalto E

Benzeno E

Bicarbonato de potássio A

Bicarbonato de sódio A

Bissulfito de sódio A
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Bórax A

Brometos C

Carbonato de amónio B

Carbonato de sódio -

Carbonato de potássio B

Cal viva B

Cal apagada A

Cloro B

Clorazetona C

Clorofórmio F

Cloreto de amónio B

Cloreto de cálcio -

Cloreto de estanho E

Cloreto de metileno C

Cloreto de níquel A

Cloreto de potássio B

Cloreto de sódio B

Creosato D

Cresol D

Cianeto de potássio D

Ciclo-hexano C

Ciclo-hexanol A

Ciclo-hexanona C

Herbicida A

Detergentes domésticos A

Diacetona álcool C

Dibutileter E

Dibutilftalato E

Diclorometano F

Dicloreto de propileno F

Dietanolamina E

Dioctilftalato E

Lixívia B

Agua oxigenada D

Agua regia F

Abono C

Essência de terebintina E

Essência de carro E

Petróleo leve E

Eter sulfúrico (farmácia) A

Etilamina A

Etilanilina E

Nota: Esta lista é uma tabela meramente orientativa sobre como se comporta o material da luva perante certos 
elementos químicos. Terá que se usar a luva apropriada perante o risco químico específico e tendo em conta as 
condições específicas do trabalho (contaminante, concentração, tempo de exposição…etc).

Muito Bem

Bem

Médio

Desaconselhado

Comportamentoperante
RISCOS QUÍMICOS
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Etilenoglicol F

Fixadores E

Fluidos hidráulicos (éteres) C

Fluo-fosfato de cálcio B

Fluoretos B

Formol (ou formaldeído) -

Combustíveis F

Furol (furfural ou furaldehido) E

Gasóleo F

Glicerina -

Glicol F

Gorduras animais -

Gorduras minerais F

Hexano F

Óleo de corte F

Óleo de travões (lockhead) F

Óleo de engordurar F

Óleos hidráulicos (petróleo) F

Óleo de toucinho -

Óleo de parafina -

Òleo de pinheiro -

Oleo de ricino -

Óleo de soja -

Hidróxido de cálcio B

Hipoclorito de cálcio B

Hipoclorito de sódio B

Isobutilcetona F

Querosene F

Leite e produtos leiteiros -

Detergentes em pó B

Magnésio -

Fuel-oil F

Metilacetato E

Metilamina E

Metilanilina E

Metilciclopentano F

Metiletilcetona F

Metilformiato F

Metilisobutiquetona F

Monoclorobenceno F

Nafta F

Naftalina F
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N-butylamina F

Nitrato de amónio B

Nitrato de cálcio B

Nitrato de potássio B

Nitrato de sódio B

Nitrobenzeno B

Nitropropano B

Perfumes e essência B

Pintura gliceroftálica C

Pintura a agua A

Percloretileno F

Permanganato de potássio D

Fosfatos de cálcio C

Fosfatos de potássio D

Fosfatos de sódio B

Potassa em escamas B

Potassa em lixívia concentrada B

Produtos petrolíferos F

Resinas de poliéster F

Silicatos B

Soda em escamas B

Soda em lixivia concentrada B

Estireno A

Sulfato de potássio B

Sulfato de sódio B

Sulfato de zinco D

Sulfitos, bissulfitos, hipo sulfitos B

Tetracloruro de carbono B

THF = tetrahidrofurano B

Tolueno A

Tributilfosfato D

Tricloretileno F

Trinitrobenceno E

Trinitrotolueno E

Trifenilfosfato E

Vinagre e condimentos B

White spirit F

Xyleno F

Xilofeno F

 

- Não tóxico mas o contato as vezes é nocivo

A Pode provocar queimaduras

B Perigo de queimaduras

C Tóxico

D Muito tóxico

E Muito tóxico com efeitos secundarios

F Muito tóxico com riscos irreversíveis e mortais
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   688-G
Luva de lona de algodão, com pontos de PVC na palma da 
mão 

Aplicações Manuseamento Geral. Luva especial para 
trabalhos que requeiram uma grande 
aderência, como engarrafadoras, embalagem 
e empacotamento, e montagens, desmoldagem 
de peças plásticas, metais…Também para 
atividades agrícolas, recolha da fruta e 
jardinagem no geral.

Características 
e vantagens

• Luva de lona (tecido muito apertado e 
cilindrado) de 100% algodão, com pontos de 
PVC na palma e nos dedos com fecho de punho 
elástico.
• Ao ser 100% algodão é muito confortável, 
transpirável e absorve muito bem o suor.
• Punho elástico, que permite manter o interior 
da luva seco e que não deixa entrar sujidade.
• Os pontos de PVC permitem não só uma maior 
aderência, como também prolongam a vida útil 
da luva, visto que oferecem grande resistência 
à abrasão.

EN 420 Tamanho_ 9

LuvasdeALGODAO
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   688-PG
Luva tipo pescador de ponto de algodão/poliéster cinzento/
branco punho elástico

Aplicações Manuseamento Geral. Luva especial para 
trabalhos relacionados com a construção, pesca, 
minaria, atividades agrícolas, montagens…

Características 
e vantagens

• Luva de ponto de algodão mimetizado sem 
costuras fabricado com algodão (35%) e 
poliéster (65%).
• Muito confortável, quente e com uma alta 
destreza. A fibra de poliéster proporciona-
lhe boa resistência mecânica (especialmente 
o desgarre) e maior resistência química à 
humidade.
• O algodão dá-lhe um tato mais agradável e 
permite uma melhor transpiração e absorção 
do suor.
• Pode-se usar como luva ou como cobre- luva.
• Fecho mediante punho elástico, que dificulta 
a passagem de sujidade e agua até ao interior 
da luva.

EN 420 Tamanho_ 9

   688-PF
Luva de ponto de algodão cor cru e punho elástico.

Aplicações Manuseamento Geral. Luva especial 
para trabalhos que requeiram uma maior 
sensibilidade (automóvel, l i m p e z a , 
fotografia, peças pequenas…).

Características 
e vantagens

• Luva 100% algodão com punho elástico.
• Muito confortável, cálida e com uma alta 
destreza.
• Ao ser 100% algodão é muito confortável, 
transpirável e absorve muito bem o suor.
• Punho elástico, que permite manter o interior 
da luva seca e que não deixa entrar sujidade.
• Para usar como proteção por baixo de outras 
luvas mais frias ao tato (luvas de PVC, borracha, 
dielétricos…).

EN 420 Tamanho_ 9
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   688-TAEKI/L
Luva de fibra TAEKI com cobertura de látex.

Aplicações Manuseamento Geral. Proteção Mecânica e Anti-
corte e Proteção ao Calor. Luva especialmente 
desenhada para trabalhos de precisão onde se 
requeira a máxima proteção ao corte (nível 5) 
e proteção térmica segundo a EN407. Trabalhos 
em metalurgia, vidraria, oficinas, chapa…

Características 
e vantagens

• O látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga uma excelente fixação e resistência à 
abrasão.
• Excelente grip anti deslizante que proporciona 
uma excelente fixação em condições húmidas 
e abrasivas e uma resistência muito boa ao 
desagarre.
• Muito bom ajustamento à mão, com uma alta 
destreza.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
4,5,4,2

EN 407
X,2,X,X,X,X

   688-CUT5
Luva de fibra anti-corte valor 5 com cobertura de poliuretano.

Aplicações Manuseamento Geral. Proteção Mecânica e Anti- 
corte.
Luva especialmente desenhada para trabalhos de 
precisão onde se requeira a máxima proteção ao 
corte (nível 5). Trabalhos em metalurgia, vidraria, 
oficinas, chapa.

Características e 
vantagens

• Poliuretano proporciona à luva uma excelente 
resistência à abrasão e transpirabilidade.
• Muito bom ajuste à mão, com uma alta destreza.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
4,5,4,3

Luvas ANTI CORTE

C A T Á L O G O  G E R A L16

LU
V
A

S 
D

E
TR

A
B

A
LH

O



   688-AA
Luva anti-corte nível 5 cor azul para industria alimentar.

Aplicações Trabalhos relacionados com a industria alimentar 
onde se requeira a máxima proteção ao corte.

Características 
e vantagens

• Luva fabricada na CE (Alemanha) por 
trabalhadores altamente qualificados.
• Homologado para uso alimentar.
• Muito mais leve e com muita maior destreza que 
outras luvas similares.
• Punho mais longo para uma maior proteção do 
antebraço.
• Máximo nível anti-corte possível (nível 5).
• Cor azul para uma melhor identificação na 
industria alimentar.
• Lavável a alta temperatura.
• Ambidestro (preço por unidade).
• Fibra de Dyneema® (fibra sintética de altas 
prestações, muito leve e com um excelente 
comportamento ao corte e ao desgarro).

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
2,5,4,X  

Válido para 
industria de 
alimentação

   688-MM
Luva malha metálica de aço inoxidável.

Aplicações Proteção Anti-corte e Anti-picadas. Luva 
especial contra cortes e picadas de facas de 
mão. Trabalhos com facas manuais em talhos, 
industrias de processamento de carne, peixe ou 
marisco, abertura de ostras, estabelecimentos 
de restauração e operações de desossado 
de carne, caça ou aves. Trabalhos com facas 
manuais na industria de plásticos, couro, têxteis 
e papel, colocação de chãos…etc.

Características 
e vantagens

• Luva fabricada na CE (Alemanha) por 
trabalhadores altamente qualificados.
• Malha fabricada com aço inoxidável de 0,55 
mm. de grossura.
• Homologado para uso alimentar.
• Muito fácil de tirar em caso de emergência.
• Perfeitamente adaptável à mão e muito fácil 
de mudar de uma mão para outra.

EN 420 Tamanhos_ 6, 7, 8, 9, 10 e 11

 

EN1082-1
 

Válido para 
industria de 
alimentação

Tamanho Cor
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   688-NYL
Luva de nylon cor preta com cobertura de látex em cor 
preta.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especial para trabalhos de manuseamento 
no geral, manuseamento de objetos deslizantes 
e abrasivos…

Características 
e vantagens

• O látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga um excelente agarre e resistência à 
abrasão.
• Excelente grip anti deslizante que proporciona 
um excelente agarre em condições húmidas 
e abrasivas e uma excelente resistência ao 
desagarre.
• Alta transpirabilidade do tecido de nylon.
• Cor escura para trabalhos que mancham.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
2,1,2,1

   688-NYPU/U
Luva de nylon ultra-fina (galga 18) cobertura poliuretano cor 
preta

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva para riscos mecânicos mas que requeiram 
tato, fiabilidade, conforto e precisão, como 
montagens de peças pequenas, alta tecnologia, 
eletrónica, salas  brancas,  embalagem, 
utilização de ferramentas, automação, 
canalização, armazenamento…

Características 
e vantagens

• Poliuretano proporciona a luva uma excelente 
resistência à abrasão e transpirabilidade.
• Máximo nível de destreza (nível 5). A luva 
oferece os mínimos obstáculos à realização de 
gestos ou ao tato.
• A sua base de nylon ultra-fino (galga 18) e a 
sua leve cobertura de poliuretano proporcionam 
um conforto, transpirabilidade e sensibilidade 
tátil insuperável.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
2,1,1,1

LuvasdeNYLON
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   688-NYLF
Luva de nylon cor preta com cobertura de látex de cor preta.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos e 
Frio. Luva especial para trabalhos onde seja 
necessário combinar uma proteção contra 
riscos mecânicos, uma proteção contra o frio 
(por condições climáticas ou pela atividade 
industrial) e uma alta aderência. Trabalhos 
de construção no exterior, trabalhos de 
manutenção em exteriores (estradas, comboios, 
aeronáutica…) e manuseamento no geral em 
ambiente frio ou de cargas frias/húmidas que 
necessitem de uma alta aderência.

Características 
e vantagens

• O látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga uma excelente fixação e resistência à 
abrasão.
• Excelente grip anti deslizante que proporciona 
uma excelente fixação em condições húmidas 
e abrasivas e uma excelente resistência ao 
desagarre.
• Alta transpirabilidade do tecido de nylon.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 511
010  

EN 388
2,2,4,3  

   688-NYN/B
Luva de poliéster cor branca com cobertura de nitrilo em 
cor cinzenta.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especial para trabalhos de manuseamento, 
montagem, recâmbios, construção… em meios 
húmidos e gordurentos.

Características 
e vantagens

• Nitrilo é um material flexível que proporciona 
a luva uma alta resistência aos óleos, gorduras 
e hidrocarbonetos.
• Máximo nível de destreza (nível 5). A luva 
oferece os mínimos obstáculos à realização de 
gestos ou ao tato.
• Máximo nível resistente à abrasão. Alta 
duração da vida útil da luva.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 y10 

 

EN 388
3,1,2,1
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   688-NYNC
Luva de poliéster cor preta com cobertura de nitrilo de cor 
preta na palma, dedos e dorso.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especial para trabalhos de manuseamento, 
montagem, recâmbios, construção…em meios 
húmidos e gordurentos e com um alto índice 
de sujidade. Ao ter os dedos, a palma e o dorso 
impregnados permite uma maior exposição e 
impermeabilidade da mão.

Características 
e vantagens

• Nitrilo é um material flexível que proporciona 
à luva uma alta resistência aos óleos, gorduras 
e hidrocarbonetos.
• Máximo nível de destreza (nível 5). A luva 
oferece os mínimos obstáculos à realização de 
gestos ou ao tato.
• Cor preta para trabalhos que manchem.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
3,1,3,1

   688-NYN/N
Luva de poliéster cor preta com cobertura de nitrilo de cor 
preta.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especial para trabalhos de manuseamento, 
montagem, recâmbios, construção…em meios 
húmidos e gordurentos e com um alto índice de 
sujidade.

Características 
e vantagens

• Nitrilo é um material flexível que proporciona 
a luva uma alta resistência aos óleos, gorduras 
e hidrocarbonetos.
• Máximo nível de destreza (nível 5). A luva 
oferece os mínimos obstáculos à realização de 
gestos ou ao tato.
• Cor preta para trabalhos que manchem.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
2,1,2,2

LuvasdeNYLON

C A T Á L O G O  G E R A L20

LU
V
A

S 
D

E
TR

A
B

A
LH

O



   688-NYPU/N
Luva de poliéster sem costuras. Palma e dedos cobertos 
de poliuretano.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especial para trabalhos de precisão. Alta 
tecnologia, eletrónica, salas brancas, montagem 
pequenas peças, embalamento…

Características 
e vantagens

• Poliuretano proporciona a luva uma excelente 
resistência à abrasão e transpirabilidade.
• Máximo nível de destreza (nível 5). A luva 
oferece os mínimos obstáculos à realização de 
gestos ou ao tato.
• Máximo nível de resistência à abrasão. Alta 
duração da vida útil da luva.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
4,1,3,1

   688-NYPU/G/N
Luva de poliéster de cor cinzenta com cobertura de 
poliuretano de cor cinzenta.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especial para trabalhos de precisão onde 
se requeira máximo tato e destreza (montagens,, 
embalagem, classificação…), de cor cinzenta 
para trabalhos que manchem, acompridando a 
vida útil da luva.

Características 
e vantagens

• Poliuretano proporciona a luva uma excelente 
resistência à abrasão e transpirabilidade.
• Máximo nível de destreza (nível 5). A luva 
oferece os mínimos obstáculos à realização de 
gestos ou ao tato.
• Máximo nível de resistência à abrasão. Alta 
duração da vida útil da luva.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
3,1,3,1
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   688-LT TOP    dorso transpirável
Luva de látex 1ª com suporte de ponto de algodão, punho 
elástico e forro interior.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos de 
construção, manuseamento, resíduos, trabalhos 
relacionados com metais, madeira, trabalhos 
industriais, vidro, bricolage, obra pública… e no 
geral atividades com elementos não altamente 
cortantes.

Características 
e vantagens

• Grande aderência: Cobertura de látex 1ª 
em acabamento encrespado que proporciona 
um alto coeficiente de anti-deslize e está 
especialmente indicado para manusear objetos 
húmidos e abrasivos.
• Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanho_ 9

EN 388
1,1,3,1

LATEXcomSUPORTE
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   688-LC TOP    dorso coberto
Luva de látex 1ª com suporte de ponto de algodão, punho 
elástico e forro interior.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos de 
construção, manuseamento, resíduos, trabalhos 
relacionados com metais, madeira, trabalhos 
industriais, vidro, bricolage, obra pública… e no 
geral atividades com elementos não altamente 
cortantes.

Características 
e vantagens

• Grande aderência: Cobertura de látex 1ª em 
acabamento encrespamento que proporciona 
um alto coeficiente de anti-deslize e está 
especialmente indicado para manusear objetos 
húmidos e abrasivos.
• Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanho_ 9

EN 388
1,1,3,1

   688-EGRIP
Luva económica de látex com suporte de ponto de 
poliéster/algodão e punho elástico.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicado para trabalhos de 
construção, resíduos, bricolage e jardinaria…

Características 
e vantagens

•  O látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga um excelente agarre e resistência à 
abrasão.
• Alta transpirabilidade do tecido de poliéster/
algodão.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 388
3,1,4,2

LATEXcomSUPORTE
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   688-LDY
Luva tipo doméstico de látex de cor amarela para riscos 
mecânicos superficiais.

Aplicações Manuseamento Geral e Proteção Mecânica.
Interior flockado de algodão e recomendado 
para tarefas domésticas, limpeza…

Características 
e vantagens

• O látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga um excelente agarre e resistência à 
abrasão.
• Grip rugoso (pontos) na palma e unhas para 
maior sujeição de objetos.
• Espessura: 0,38 mm. Longitude: 30 cm.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8 e 9

 

EN 388
1,0,0,0  

Válido para 
industria de 
alimentação

LATEXsemSUPORTE
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   688-LDN/N
Luva tipo industrial de látex de cor laranja para riscos 
mecânicos, químicos e microrganismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Química. Interior de 
algodão flockado e recomendado para o 
manuseamento de frutas e legumes, trabalhos 
de limpeza industrial, industria química…

Características 
e vantagens

• O látex é uma substancia natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga um excelente agarre e resistência à 
abrasão.
• Grip rugoso (pontos) na palma e unhas para 
maior sujeição de objetos.
• Espessura: 1 mm. Longitude: 30 cm.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
2,1,1,1

Válido para 
industria de 
alimentação

   688-LDA/N
Luva tipo doméstico de látex de cor azul para riscos 
químicos e microrganismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Proteção Química.
Interior acetinado e recomendado para a 
industria agro alimentaria, manuseamento 
e fabrico de alimentos relacionados com a 
carne, o peixe, as frutas e os lácteos, tarefas 
domésticas (lavagem…), limpeza, laboratórios 
e manutenção no geral.

Características 
e vantagens

• O látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga um excelente agarre e resistência à 
abrasão.
• Cor azul especialmente indicada para industria 
agro alimentar.
• Excelente grip tipo diamante anti-deslizante 
que proporciona um excelente agarre em 
condições húmidas e abrasivas.
• Espessura: 0,45 mm. Longitude: 30 cm.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8 e 9

 

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
2,0,1,0

 

Válido para 
industria de 
alimentação
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Ref. Classe Tensão de 
Serviço (CA)) Tamanhos

688-DI00 00 500V 8, 9 y 10

688-DI0 0 1.000V 9 - 10

688-DI1 1 7.500V 9

688-DI2 2 17.000V 9

688-DI3 3 26.500V 9

688-DI4 4 36.000V 10

   688-DI
Luvas de látex natural sem suporte para trabalhos elétricos.

Aplicações Riscos  Elétricos.  Luvas  especiais para trabalhos 
com risco elétrico (energia, manutenção, 
telecomunicações…).

Características 
e vantagens

• A sua forma ergonómica e o seu interior 
levemente empoado fazem com que a luva seja 
fácil de introduzir e de tirar.
• A sua base de látex natural proporciona altas 
propriedades dielétricas.
• A sua espessura assegura bom tato, 
oferecendo uma proteção de até 36.000V 
(classe 4).
• Resistente a ácidos, óleo, ozono e a muito 
baixas temperaturas.
• Certificados sob a ISO9001:2000 são objeto 
de provas muito rigorosas:
- Controle visual e dimensional.
- Provas dielétricas em cabines de prova.
- Provas complementarias (mecânicas e 
dielétricas).

EN 420

 

EN 60903

   688-PF
SUB-LUVA

Para colocar por baixo da luva dielétrica 
e conseguir proteção e conforto
(página 15).

   788-MX
SOBRELUVA

Para colocar por cima da luva dielétrica 
maior resistência às agressões me-
cânicas, prolongam a vida útil da luva 
e reduzindo o risco dielétrico (reduz a 
probabilidade de cortes ou punções na 
luva dielétrica) (página 47).

  

SUB-LUVA

Para colocar por baixo da luva dielétrica 
e conseguir proteção e conforto
(página 15).

Para colocar por cima da luva dielétrica 
maior resistência às agressões me-
cânicas, prolongam a vida útil da luva 
e reduzindo o risco dielétrico (reduz a 
probabilidade de cortes ou punções na 

DIELÉCTRICOS
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   688-PVC 27B
Luva de PVC estanque de 27 cm. de cor azul de capa dupla 
rugosa.

Aplicações Manuseamento Geral e riscos mecânicos.
Luva estanque de PVC para uso em meios 
gordurosos e aquosos. Interior de algodão 
flockado e recomendado  para  industria química 
e petroquímica, estações de serviço, cisternas, 
desengorduramento, dissolventes, óleos, 
pinturas e vernizes, dissolventes e detergentes, 
hidrocarbonetos, construção, limpeza…(não 
certificados para risco químico).

Características 
e vantagens

• O PVC proporciona impermeabilidade, boa 
resistência aos produtos químicos, às gorduras 
e aos hidrocarbonetos.
• Muito leves, flexíveis, com alta destreza e 
resistência à abrasão.
• Acabamento de camada dupla rugosa que 
proporciona um excelente grip tanto em 
condições secas como húmidas.
• Comprimento: 27 cm.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
3,1,2,1

LuvasdePVC
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   688-PVC 35Q
Luva comprida de PVC estanque de 35 cm. de cor vermelha 
para riscos mecânicos, químicos e micro organismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Química. Luva estanque 
de PVC de proteção química multiuso em meios 
gordurentos, químicos ou aquosos. Interior de 
algodão flockado e recomendado para industria 
química e petroquímica, estações de serviço, 
cisternas, desengorduramento, dissolventes, 
óleos, pinturas e vernizes, dissolventes e 
detergentes, hidrocarbonetos, construção, 
limpeza…

Características 
e vantagens

• O PVC proporciona impermeabilidade, boa 
resistência aos produtos químicos, às gorduras 
e aos hidrocarbonetos.
• Boa flexibilidade, alta destreza e resistência à 
abrasão .
• Comprimento de 35 cm para maior proteção 
física e química do antebraço.
• Acabamento granulado que proporciona um 
excelente agarre tanto em condições secas 
como húmidas.
• Comprimento: 35 cm.

EN 420 Tamanho_ 9

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
2,1,2,1

   688-PVC 27Q
Luva de PVC estanque de 27 cm. de cor vermelha para 
riscos mecânicos, químicos e microrganismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Química. Luva estanque 
de PVC de proteção química multiuso em 
ambientes gordurentos, químicos ou aquosos. 
Interior de algodão flockado e recomendado 
para industria química e petroquímica, estações 
de serviço, cisternas, desengorduramento, 
dissolventes, óleos, pinturas e vernizes, 
dissolventes e detergentes, hidrocarbonetos, 
construção, limpeza…

Características 
e vantagens

• O PVC proporciona impermeabilidade, 
resistência aos produtos químicos, às gorduras 
e aos hidrocarbonetos.
• Boa flexibilidade, alta destreza e resistência à 
abrasão.
• Acabamento granulado que proporciona um 
excelente agarre tanto em condições secas 
como húmidas.
• Comprimento: 27 cm.

EN 420 Tamanho_ 9

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
2,1,2,1
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   688-NEO/N
Luva de neopreno cor preta para riscos mecânicos, 
químicos e micro organismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Química. Luva de 
grande destreza. Interior flockado de algodão 
e recomendado para industria química 
e petrolífera, fertilizantes, manutenção, 
desengorduramento, montagem de 
transmissões, galvanizados, limpeza industrial, 
metais…

Características 
e vantagens

• Alta Proteção Química. 
• O neopreno aporta resistência química e 
mecânica. É resistente a ácidos, dissolventes, 
adesivos industriais.
• Grip na palma e unhas para maior sujeição de 
objetos
• Espessura: 0,75 mm. Comprimento: 30 cm.

EN 420 Tamanhos_ 8, 9 e 10

 

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
3,1,2,2

LuvasNEOPRENO
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   688-NEOL/N
Luva comprida de neopreno cor preta para riscos 
mecânicos, químicos e microrganismos.

Aplicações Protecão Mecânica e Química. Luva de 
grande destreza. Interior flockado de algodão 
e recomendado para industria química 
e petrolífera, fertilizantes, manutenção, 
desengorduramento, montagem de 
transmissões, galvanizados, limpeza industrial, 
metais…

Características 
e vantagens

• Alta Proteção Química.
• O neopreno aporta resistência química e 
mecânica. É resistente a ácidos, dissolventes, 
adesivos industriais.
• Grip na palma e unhas para maior sujeição de 
objetos.
• Mais comprido para a proteção do antebraço.
• Espessura: 0,78 mm. Comprimento: 38 cm.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
3,1,2,2

   688-LB/N
Luva duas cores de látex com reforço de neopreno para 
riscos mecânicos, químicos e micro organismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Química. Luva de 
grande destreza. Interior flockado de algodão 
e recomendado para as tarefas de limpeza, 
industria pesqueira, construção, tratamentos 
de desengorduramento, industria química, 
industria do automóvel…

Características 
e vantagens

• A combinação de Neopreno e Látex permite 
o seu uso numa ampla gama de produtos 
químicos devido à sua imersão dupla.
• O Látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga um excelente agarre e resistência 
à abrasão e o Neopreno aporta resistência 
química e mecânica, visto que é resistente a 
ácidos, dissolventes e bases.
• Grip rugoso (pontos) na palma e unhas para 
maior sujeição de objetos.
• Espessura: 0,70 mm. Comprimento: 30 cm.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
1,1,1,0

Válido para 
industria de 
alimentação
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   688-NDL/N
Luva tipo industrial de nitrilo de cor verde para riscos 
mecânicos, químicos e microrganismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Química. Interior de algodão 
flockado e recomendado para alta proteção 
química, desengordurado, dissolventes, óleos, 
pinturas e vernizes, dissolventes. Também para 
o manuseamento de alimentos.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substancia flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Grip tipo diamante na palma para maior 
sujeição de objetos.
• Máximo nível de resistência à abrasão. Alta 
duração da vida útil da luva.
• Espessura: 0,42 mm. Comprimento: 38 cm.

EN 420 Tamanho_ 9 

 

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
4,1,0,1

 

Válido para 
industria de 
alimentação

   688-ND/N
Luva tipo industrial de nitrilo de cor verde para riscos 
mecânicos, químicos e microrganismos.

Aplicações Proteção Mecânica e Química. Interior de algodão 
flockado e recomendado para alta proteção 
química, desengorduramento, dissolventes, 
óleos, pinturas e vernizes, dissolventes. Também 
para o manuseamento de alimentos.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substância flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Grip tipo diamante na palma para maior 
sujeição de objetos.
• Máximo nível resistente à abrasão. Alta 
duração da vida útil da luva.
• Espessura: 0,38 mm. Comprimento: 33 cm.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

 

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
4,1,0,1

 

Válido para 
industria de 
alimentação
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NITRILOcomSUPORTE

   688-NT/N    dorso transpirável
Luva Nitrilo flexível com suporte de malha de algodão, 
punho rígido e forro interior.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos 
de manuseamento de objetos em meio 
gordurento, húmido ou sujo, como construção, 
manuseamento, resíduos, trabalhos industriais, 
bricolage, obra pública… Máximo nível 
resistência à abrasão. Alta duração da vida útil 
da luva.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substancia flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Cobertura de Nitrilo mais grossa e o punho 
rígido, dão maior resistência química e 
mecânica.
•  Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanho_ 9 

 

EN 388
4,1,1,1

 

   688-NC    dorso coberto
Luva Nitrilo flexível com suporte de malha de algodão, 
punho rígido e forro interior.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos 
de manuseamento de objetos em meio 
gordurento, húmido ou sujo, como construção, 
manuseamento, resíduos, trabalhos industriais, 
bricolages, obra pública… Máximo nível 
resistente à abrasão. Alta duração da vida útil 
da luva.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substância flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Cobertura de Nitrilo mais grossa e o punho 
rígido, aportam maior resistência química e 
mecânica.
•  Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanho_ 9 

 

EN 388
4,1,1,1

 

NITRILOsemSUPORTE
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   688-NCF/N    dorso coberto
Luva Nitrilo flexível com suporte de malha de algodão e 
punho elástico.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos 
de manuseamento de objetos em meio 
gordurento, húmido ou sujo, como construção, 
manuseamento, resíduos, trabalhos industriais, 
bricolage, obra pública…e no geral atividades 
com elementos não altamente cortantes. 
Máximo nível resistência à abrasão. Alta duração 
da vida útil da luva.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substancia flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

 

EN 388
3,1,2,1

 

   688-NTF/N    dorso transpirável
Luva Nitrilo flexível com suporte de malha de algodão e 
punho elástico.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos 
de manuseamento de objetos em meio 
gordurento, húmido ou sujo, como construção, 
manuseamento, resíduos, trabalhos industriais, 
bricolage, obra pública…e no geral atividades 
com elementos não altamente cortantes. 
Máximo nível resistência à abrasão. Alta duração 
da vida útil da luva.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substancia flexível, que 
oferece resistência perante a gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

 

EN 388
3,1,2,1

 

NITRILOcomSUPORTE
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   688-NTE    dorso transpirável
Luva Nitrilo flexível com suporte de malha de algodão, 
punho rígido e forro interior.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos 
de manuseamento de objetos em meio 
gordurento, húmido ou sujo, como construção, 
manuseamento, resíduos, trabalhos industriais, 
bricolage, obra pública… Máximo nível 
resistência a abrasão. Alta duração da vida útil 
da luva.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substancia flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Cobertura de Nitrilo mais grosso aporta maior 
resistência química e mecânica.
•  Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanhos_ 8, 9 e 10 

 

EN 388
3,1,1,1

 

   688-NCE/N    dorso coberto
Luva Nitrilo com suporte de malha de algodão, punho 
elástico e forro interior.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Luva especialmente indicada para trabalhos 
de manuseamento de objetos em meio 
gordurento, húmido ou sujo, como construção, 
manuseamento, resíduos, trabalhos industriais, 
bricolage, obra pública… Máximo nível 
resistência à abrasão. Alta duração da vida útil 
da luva.

Características 
e vantagens

• O nitrilo é uma substancia flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Cobertura de Nitrilo mais grossa, aporta maior 
resistência química e mecânica.
• Alta transpirabilidade do tecido de algodão.
• Ajuste perfeito. Excelente relação entre 
resistência mecânica e destreza.

EN 420 Tamanho_ 7, 8, 9 e 10 

 

EN 388
3,1,1,1
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   788-O
Luva mista de serragem vaca grossura intermédia.

Aplicações Manuseamento Geral e riscos mecânicos.
Atividades de manuseamento pesada, tais 
como siderurgia, laminado, sector naval, carga 
e descarga de mercadorias,  manuseamento 
de ferramenta manual pesada, jardinaria, 
agricultura, construção…

Características 
e vantagens

• Luva tipo americano serragem vaca 
intermédio, com punho e forro em algodão 
100%.
• A serragem vaca tem melhor comportamento 
em meio húmido, e é mais adequada para 
trabalhos mais pesados. Oferece maior 
resistência à abrasão.
• Transpiráveis e com boa absorção do suor, ao 
combinar pele e algodão.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
2,2,1,4

 

AMERICANASdePELEeLONA
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   788-T
Luva tipo americana mista de serragem vaca/lona
Económico.

Aplicações Manuseamento Geral e riscos mecânicos.
Atividades de manuseamento pesadas, tais 
como siderurgia, laminado, sector naval, carga 
e descarga de mercadorias,  manuseamento 
de ferramenta manual pesada, jardinaria, 
agricultura, construção…

Características 
e vantagens

• Luva tipo americana serragem vaca, com 
punho e forro em algodão 100%.
• A serragem vaca tem melhor comportamento 
em meio húmido, e é mais adequada para 
trabalhos mais pesados. Oferece maior 
resistência à abrasão.
• Transpiráveis e com boa absorção do suor, ao 
combinar pele e algodão.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
2,1,2,1

 

   788-P
Luva mista de flor vaca 1ª e lona. Punho rígido.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Atividades de manuseamento com riscos 
mecânicos, tais como siderurgia, laminado, 
sector naval, carga e descarga de mercadorias, 
limpeza, manuseamento de ferramenta manual, 
jardinaria, agricultura, construção.

Características 
e vantagens

• Luva tipo americano em flor vacuno 1ª e 
lona, com punho rígido.
• A flor vaca outorga à luva uma excelente 
resistência à abrasão e ao desgarro, ao 
mesmo tempo que lhe outorga maior 
durabilidade e destreza.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos, pelo que protegem a 
saúde do usuário e o meio ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Transpiráveis e com boa absorção do suor, 
ao combinar pele e algodão.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
3,2,3,2
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   788-NEA
Luva mista de serragem vaca 1ª cor castanha, manguito 
rígido.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos. 
Actividades de manuseamento pesado com 
riscos mecânicos, tais como carga e descarga 
de mercadorias, limpeza, manuseamento de 
ferramentas manuais, jardinaria, agricultura, 
sector naval, montagens…

Características 
e vantagens

• Luva tipo americana serragem vaca 1ª, 
manguito rígido e forro em algodão, poliéster.
•  A serragem proporciona uma boa resistência 
ao corte e à temperatura e a sua alta qualidade 
de pele proporciona uma maior destreza.
• Transpirável e com boa absorção do suor, ao 
combinar pele e algodão
• Excelente relação qualidade/preço.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
4,2,3,2

 

   788-NEB
Luva mista de serragem vaca 1ª, manguito rígido.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos. 
Actividades de manuseamento pesado com 
riscos mecânicos, tais como carga e descarga 
de mercadorias, limpeza, manuseamento de 
ferramentas manuais, jardinaria, agricultura, 
sector naval, montagens…

Características 
e vantagens

• Luva tipo americana serragem vaca 1ª, 
manguito rígido e forro em algodão, poliéster.
•  A serragem proporciona uma boa resistência 
ao corte e à temperatura e a sua alta qualidade 
de pele proporciona uma maior destreza.
• Transpirável e com boa absorção do suor, ao 
combinar pele e algodão
• Excelente relação qualidade/preço.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
4,2,3,2

 

AMERICANASdePELEeLONA
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   788-RW
Luva tipo americana mista de serragem vaca1ª/lona 
reforçada na palma, índice e polegar. Punho rígido e 
costuras de reforço.

Aplicações Manuseamento Geral. Atividades de 
manuseamento pesado com riscos mecânicos, 
tais como siderurgia, laminado, sector 
naval, carga e descarga de mercadorias,  
manuseamento de ferramenta manual pesada, 
jardinaria, agricultura, construção…

Características 
e vantagens

• Luva tipo americana serragem vaca1ª e forro 
em algodão 100%.
• A serragem vaca tem melhor comportamento 
em meio húmido, e é mais adequada para 
trabalhos mais pesados. Oferece maior 
resistência à abrasão.
• Reforçadas com serragem e costuras nos 
pontos onde existe maior desgaste da luva, pelo 
que se prolonga a duração do mesmo.
• Transpiráveis e com boa absorção do suor, ao 
combinar pele e algodão.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
4,2,3,3

 

   788-RE
Luva tipo americana mista de serragem vaca/lona reforçada 
na palma, índice e polegar.

Aplicações Manuseamento Geral e riscos mecânicos.
Atividades de manuseamento pesadas, tais 
como siderurgia, laminado, setor naval, carga 
e descarga de mercadorias,  manuseamento 
de ferramenta manual pesada, jardinaria, 
agricultura, construção…

Características 
e vantagens

• Luva tipo americana serragem vaca, com 
punho e forro em algodão 100%.
• A serragem vaca tem melhor comportamento 
em meio húmido, e é mais adequada para 
trabalhos mais pesados. Oferece maior 
resistência à abrasão.
• Reforçadas com serragem nos pontos onde 
existe maior desgaste da luva, pelo que se 
prolonga a duração do mesmo.
• Transpiráveis e com boa absorção do suor, ao 
combinar pele e algodão.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
3,2,2,3

 

AMERICANASREFORÇADAS
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   788-LE
Luva tipo motorista flor vaca 1ª.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Atividades de manuseamento com riscos 
mecânicos, tais como cadeias de montagem, 
automação, eletrodomésticos, naval, móveis, 
serviços públicos, comboios, agricultura, 
construção…

Características 
e vantagens

• Luva tipo motorista fabricada com pele flor 
vaca de 1ª qualidade.
• A flor vaca outorga à luva uma excelente 
resistência à abrasão e ao desgarro, ao mesmo 
tempo que lhe outorga maior durabilidade e 
destreza.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos proibidos pela lei Alemã, 
pelo que protegem a saúde do usuário e o meio 
ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
3,1,2,1  

 

   788-L
Luva tipo motorista flor vaca amarela com acolchoamento.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Atividades de manuseamento com riscos 
mecânicos, tais como cadeias de montagem, 
automação, eletrodomésticos, naval, móveis, 
serviços públicos, comboios, agricultura, 
construção…

Características 
e vantagens

•  Luva tipo motorista fabricada com pele flor 
vaca de excelente qualidade.
• A flor vaca outorga à luva uma excelente 
resistência à abrasão e ao desgarro, ao mesmo 
tempo que lhe outorga maior durabilidade e 
destreza.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos proibidos pela lei Alemã, 
pelo que protegem a saúde do usuário e o meio 
ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• qualidade constante na pele

EN 420 Tamanhos_ 8, 9 e 10

 

EN 388
3,1,4,2

 

TipoMOTORISTA
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   788-LG
Luva tipo motorista flor vaca cor natural com acolchoamento

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Atividades de manuseamento com riscos 
mecânicos em meio seco onde se necessite 
um maior conforto e tato, tais como trabalhos 
de condução (camiões, operadores de 
grua…), carga e descarga, tarefas de logística, 
automação, obra pública, fabricantes de 
equipamentos, construção…

Características 
e vantagens

• Luva tipo motorista fabricada com pele flor 
vaca de excelente qualidade.
• A flor vaca outorga à luva uma excelente 
resistência à abrasão e ao desgarre, ao mesmo 
tempo que lhe outorga maior durabilidade e 
destreza.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos, pelo que protegem a saúde 
do usuário e o meio ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

 

EN 388
3,1,4,2

 

   788-LI
Luva tipo motorista pele flor vacuno e dorso de ponto de 
algodao.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Atividades de manuseamento com riscos 
mecânicos onde se necessite uma maior 
comodidade, tato e destreza tais como trabalhos 
de condução (camiões, operadores de grua…), 
montagens, pequenas peças, industria do 
automóvel…

Características 
e vantagens

• Luva tipo motorista fabricado com pele flor 
vacuno de excelente qualidade combinada com 
algodão tipo interlock.
• A pele flor outorga à luva uma excelente 
resistência à abrasão e ao desgarro, ao mesmo 
tempo que lhe outorga maior durabilidade e 
destreza.
• O  algodão  proporciona  uma  maior 
transpirabilidade e maior conforto.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos proibidos pela lei Alemã, 
pelo que protegem a saúde do usuário e o meio 
ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanhos_ 6, 7, 8, 9 e 10

 

EN 388
2,1,2,2
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   788-LS
Luva tipo motorista todo serragem.

Aplicações Manuseamento Geral. Atividades de 
manuseamento pesado em meio seco ou 
ligeiramente húmido onde se necessite conforto 
e tato, tais como trabalhos de condução 
(camiões, operadores de grua…), carga e 
descarga, tarefas de logística, automação, 
obra pública, fabricantes de equipamentos, 
construção…

Características 
e vantagens

•  Luva tipo motorista fabricado com pele 
serragem vaca de excelente qualidade.
• A serragem vaca tem melhor comportamento 
em meio húmido, e é mais adequada para 
trabalhos mais pesados. Oferece maior 
resistência à abrasão.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos, pelo que protegem a saúde 
do usuário e o meio ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanho_ 9

 
 

   788-LGS
Luva tipo motorista flor vaca (palma) e serragem (dorso)
cor natural com acolchoamento.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Atividades de manuseamento com riscos 
mecânicos em meio seco onde se necessite 
um maior conforto e tato, tais como trabalhos 
de condução (camiões, operadores de 
grua…), carga e descarga, tarefas de logística, 
automação, obra pública, fabricantes de 
equipamentos, construção…

Características 
e vantagens

• Luva tipo motorista fabricado com pele flor e 
pele serragem vaca de excelente qualidade.
• A flor vaca outorga à luva uma excelente 
resistência à abrasão e ao desgarro, ao mesmo 
tempo que lhe outorga maior durabilidade e 
destreza, e a pele serragem do dorso maior 
resistência ao corte e à perfuração.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanhos_ 8, 9 e 10

 

EN 388
3,1,2,1
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   688-NYLF
Luva de nylon cor preta com cobertura de látex de cor preta.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos e 
Frio. Luva especial para trabalhos onde seja 
necessário combinar uma proteção contra 
riscos mecânicos, uma proteção contra o frio 
(por condições climatéricas ou pela atividade 
industrial) e uma alta aderência. Trabalhos 
de construção no exterior, trabalhos de 
manutenção em exteriores (estradas, comboios, 
aeronáutica…) e manuseamento no geral 
em meio frio ou de cargas frias/húmidas que 
necessitem de uma alta aderência.

Características 
e vantagens

• O látex é uma substância natural que lhe 
proporciona um alto nível de conforto pela sua 
elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que 
outorga um excelente agarre e resistência à 
abrasão.
• Excelente grip anti-deslizante que proporciona 
um excelente agarre em condições húmidas 
e abrasivas e uma excelente resistência ao 
desgarro.
• Alta transpirabilidade do tecido de nylon.

EN 420 Tamanhos_ 7, 8, 9 e 10

 

EN 511
0,1,0  

EN 388
2,2,4,3  

 

   788-LF
Luva tipo motorista pele flor vacuno com forro interior para 
proteção.

Aplicações Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos.
Proteção contra o frio. Atividades de 
manuseamento em exteriores com riscos 
mecânicos em meio seco onde se necessite 
flexibilidade, conforto e tato, tais como trabalhos 
de condução (tratores, camiões, operadores 
de grua…), carga e descarga, tarefas de 
logística, automação, obra pública, construção, 
ensamblagem de peças em exteriores…

Características 
e vantagens

• Luva tipo motorista fabricada com pele flor 
vacuno de excelente qualidade.
• Cálido forro interior de poliéster/algodão.
• A flor vaca outorga a luva uma excelente 
resistência à abrasão e ao desgarro, ao mesmo 
tempo que lhe outorga maior durabilidade e 
destreza.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos, pelo que protegem a saúde 
do usuário e o meio ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanho_ 9

 

EN 388
2,1,4,3

 

LuvasPROTEÇÃO
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   688-VTUT
Luva de vinilo transparente o ter partículas de pó.

Aplicações Atividades onde se requeira muito tato como 
farmácias, laboratórios, manuseamento de 
peças, oficina, eletrónica…e manuseamento 
no geral onde exista um risco mínimo 
mas seja necessária uma proteção contra 
manchas e proteger o produto durante o seu 
manuseamento.

Características 
e vantagens

• Luva de vinilo transparente com partículas de 
pó, muito finas de grande sensibilidade tátil.
• O vinilo é uma substancia que oferece um 
excelente comportamento perante à abrasão, da 
mesma maneira que perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Fabricado com um vinilo de alta qualidade 
(não cheiram a gasolina).
• Livre de proteínas, pelo que não produz 
alergias.
• O com partículas de pó facilita o seu deslize 
ao meter e tirar a mão, ao mesmo tempo que 
reduz a sudação.
• Fabricadas sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO 13485.

EN 420 Tamanhos_ S, M, L

 
 

   688-VAUT
Luva de vinilo azul.

Aplicações Atividades onde se requeira muito tato como 
farmácias, laboratórios, manuseamento de 
peças, oficinas, eletrónica… e manuseamento 
no geral onde exista um risco mínimo mas seja 
necessária uma proteção contra manchas e 
proteger o produto no seu manuseamento.

Características 
e vantagens

• Luva de vinilo azul sem pó, muito finas de 
grande sensibilidade tátil.
• O vinilo é uma substancia que oferece um 
excelente comportamento perante a abrasão, da 
mesma maneira que perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Fabricado com um vinilo de uma grande 
qualidade (não cheiram a gasolina).
• Livre de proteínas, pelo que não produz 
alergias.
• Fabricados sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO 13485.
• De cor azul, viste esta ser uma cor que não 
aparece na industria alimentar de forma natural 
e permite ser visto emfacilmente em caso de 
perda.

EN 420 Tamanhos_ S, M, L

 

Válido para 
industria de 
alimentação

 

e permite ser visto emfacilmente em caso de e permite ser visto emfacilmente em caso de 

Fabricadas sob o sistema de gestão de 

DESCARTÁVEIS
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   688-LUT
Luva de látex com partículas de pó.

Aplicações Manuseamento Geral. Atividades onde 
se requeira muito tato como farmácias, 
laboratórios, manuseamento de peças, oficinas, 
eletrónica…e manuseamento em geral onde 
exista um risco mínimo mas seja necessária 
uma proteção contra manchas e proteger o 
produto no seu manuseamento.

Características 
e vantagens

• Luva de látex com partículas de pó, muito 
finas de grande sensibilidade tátil.
• O látex é uma substancia natural muito flexível, 
que oferece um grande conforto, um excelente 
agarre e uma boa resistência à abrasão.
• Fabricadas sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO 13485.

EN 420 Tamanhos_ S, M, L

  
 

   688-NUT
Luva de nitrilo azul.

Aplicações Manuseamento Geral. Atividades onde 
se requeira muito tato como farmácias, 
laboratórios, manuseamento de peças, oficinas, 
eletrónica…e manuseamento no geral onde 
exista um risco mínimo mas seja necessária 
uma proteção contra manchas e proteger o 
produto no seu manuseamento.

Características 
e vantagens

• Luva de nitrilo azul com partículas de pó, 
muito finas de grande sensibilidade tátil.
• O nitrilo é uma substancia flexível, que 
oferece resistência perante gorduras, óleos e 
hidrocarbonetos.
• Fabricado em um nitrilo de alta suavidade 
que reduz a fadiga da mão do usuário, mas 
conservando altas propriedades mecânicas e 
químicas.
• Livre de proteínas, pelo que não produz 
alergias.
• Fabricados sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO 13485.

EN 420 Tamanhos_ S, M, L

 

Válido para 
industria de 
alimentação
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   788-MA (40 cm)
Pele serragem vaca 1ª com costuras de Kevlar e forrado 
especial interior.

Aplicações Risco por soldadura, Riscos mecânicos e 
Risco Térmico. Atividades de soldadura 
e manuseamento pesados e processos 
relacionados Tipo A. Também oferecem proteção 
contra agressões mecânicas e calor (até 100ºC).

Características 
e vantagens

• Luva fabricada com pele serragem vaca 
de excelente qualidade com forro interior e 
costuras ignífugas (fio de Kevlar).
• A pele de serragem outorga à luva uma boa 
resistência ao corte e à temperatura.
• Serragem vaca 1ª que oferece excelentes 
prestações mecânicas à abrasão e ao rasgado.
• O forro interior proporciona calidez e 
isolamento térmico.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos pelo que protegem a saúde 
do usuário e o meio ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanho_ 9

EN 12477
Tipo A  413X4X 

EN 407
 

EN 388
3,1,3,2

   788-M (30 cm)
Pele serragem vaca 1ª com costuras de Kevlar e forrado 
especial interior.

Aplicações Risco por soldadura, Riscos mecânicos e 
Risco Térmico. Atividades de soldadura 
e manuseamento pesados e processos 
relacionados Tipo A. Também oferecem proteção 
contra agressões mecânicas e calor (até 100ºC).

Características 
e vantagens

• Luva fabricada com pele serragem vaca 
de excelente qualidade com forro interior e 
costuras ignífugas (fio de Kevlar).
• A pele de serragem outorga à luva uma boa 
resistência ao corte e à temperatura.
• Serragem vaca 1ª que oferece excelentes 
prestações mecânicas à abrasão e ao rasgado.
• O forro interior proporciona calidez e 
isolamento térmico.
• Livres de Cromo, PCP, Bencidina e outros 
produtos químicos pelos quais se protege a 
saúde do usuário e o meio ambiente.
• Fabricado sob o sistema de gestão de 
qualidade ISO:9001-2008.
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanhos_ 9 

EN 12477
Tipo A  413X4X 

EN 407
 

EN 388
3,1,3,2

LuvasSOLDADOR
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   788-MR
Pele serragem vaca 1ª com costuras de Kevlar e forrado 
especial interior. Reforço no polegar.

Aplicações Risco por soldadura, Riscos mecânicos e 
Risco Térmico. Atividades de soldadura 
e manuseamento pesado e processos 
relacionados Tipo A. Também oferecem proteção 
contra agressões mecânicas e calor (até 100ºC).

Características 
e vantagens

• Luva fabricada com pele serragem vaca 
de excelente qualidade com forro interior e 
costuras ignífugas (fio de Kevlar).
• A pele de serragem outorga a luva uma boa 
resistência ao corte e à temperatura.
• Serragem vaca 1ª que oferece excelentes 
prestações mecânicas: Máxima prestação 
contra a abrasão e o desgarro (nível 4).
• O forro interior proporciona calidez e 
isolamento térmico.
• O reforço em polegar outorga a luva uma 
maior resistência e duração.

EN 420 Tamanho_ 9

EN 12477
Tipo A  413X4X 

EN 407
 

EN 388
4,2,4,3

   788-MX
Pele flor vaca em mão e serragem vacuno em manga com 
costuras de Kevlar.

Aplicações Risco por soldadura, Riscos mecânicos e 
Risco Térmico. Atividades de soldadura e 
manuseamento fino e processos relacionados 
Tipo B. Também oferecem proteção contra 
agressões mecânicas e calor (até 100ºC).

Características 
e vantagens

• Luva Soldador fabricada com pele flor vaca 
(mão), serragem vaca (punho) e costuras 
ignífugas (fio de Kevlar).
• A flor vaca da mão outorga à luva uma 
excelente resistência à abrasão e ao desgarro, 
ao mesmo tempo que lhe outorga maior 
durabilidade e sobretudo destreza: Máximo nível 
de dexteridade (5) para trabalhos de soldadura 
precisos (soldadura TIG…).A pele de serragem 
outorga ao punho uma excelente resistência ao 
corte e à temperatura em caso de pequenos 
salpicos incandescentes.
• O forro interior proporciona calidez e 
isolamento térmico.
• Outros Usos: Plataformas petrolíferas, oficinas, 
recolha de cítricos…
• Qualidade constante na pele.

EN 420 Tamanho_ 9

EN 12477
Tipo B  41224X 

EN 407
 

EN 388
3,1,3,2
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Linha de vestuário laboral especialmente desenvolvido para 
a comodidade e o conforto dos  materiais adequados a cada 
serie.

VESTUARIO
LABORAL
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  O vestuário laboral, da mesma forma que o resto dos Equipamentos de Protecção Individual, classi�cam-se em:

Categoría 1
Aquela roupa de trabalho que devido ao seu simples design, o 
usuário possa julgar por si mesmo a sua e�cácia contra riscos 
mínimos, e cujos efeitos, quando forem graduais, possam 
ser percebidos a tempo e sem perigo para o usuário, como 
por exemplo as agressões mecânicas de efeitos super�ciais 
ou os agentes atmosféricos que não sejam excecionais ou 
extremos.

• Este vestuário terá que superar a EN13688, norma 
harmonizada que regula os requisitos mínimos a cumprir 
pelo Vestuário Laboral, mudança dimensional perante a 
lavagem, designação de  tamanhos, etiquetas,  propriedades   
siológicas,  solidez da cor,… Estas prendas hão de superar, 
além da EN13688, a norma harmonizada que regule o risco 
perante o qual se recomenda, por exemplo:
  
  EN14058: Roupa de protecção contra ambientes frios
  (entre -5ºC e 10ºC).
 

  EN343: Vestuário de protecção contra a chuva. 

• A marca que estas prendas levarão em categoria 1 é:
 - identi�cação do fabricante ou mandatário.
 -modelo ou referência.
 -tamanho.
 -marca CE.
 -instruções de manutenção.
 -composição

Categoría 2
Aquele vestuário destinado a proteger perante riscos inter- 
médios ou de todo tipo que não possam chegar a causar 
lesões muito graves ou a morte.

• Estas prendas terão de superar, além da EN13688, a norma 
harmonizada que regule o risco perante o qual se recomenda 
por exemplo:

  EN342: Roupa de protecção contra o frio destinada a 
proteger perante temperaturas ambiente compreendidas 
entre -5ºC e -50ºC.

  EN11611: Roupa de protecção utilizada durante a 
soldagem e processos a�ns.

  EN11612: Roupa  de  protecção  para  trabalhadores
  expostos ao calor (temperatura inferior a 100ºC).

  EN20471: Vestuário de protecção de Alta Visibilidade.

  
  EN1149: Roupa de protecção Anti estática

• A marca que estas prendas terão que levar é a mesma que 
a de categoria 1, acrescentando o pictograma indicativo do 
risco e os seus níveis de resistência.

• A marca que estas prendas terão que levar é a mesma que 
a de categoria 1, acrescentando o pictograma indicativo do 
risco e os seus níveis de resistência.

-instruções de manutenção.
-composição

VESTUARIO
LABORAL NORMATIVAeuropeia
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Categoría 3
Roupa destinada a proteger o usuário de um perigo mortal ou que possa dani�car gravemente e de forma irreversível a saúde sem 
que se possa descobrir a tempo o seu efeito imediato. Esta roupa terá que superar, além da EN13688, a norma harmonizada que 
regule o risco perante o qual se recomende essa roupa:
EN13034 Roupa de protecção limitada contra produtos químicos líquidos (Tipo 6).
EN13982-1 Roupa de protecção química perante partículas sólidas suspensas (Tipo 5)
EN14605 Roupa de protecção com uniões herméticas às pulverizações (Tipo 4)
EN14605 Roupa de protecção contra produtos químicos líquidos (Tipo 3)
EN1073-2 Roupa de protecção não ventilada contra contaminação partículas radioativas
EN14126 Roupa de protecção contra agentes biológicos
EN14116 Roupa de protecção contra o calor e a chama (propagação limitada da chama)
EN61482 Roupa de protecção contra arco elétrico.

A marca que estas prendas terão que levar é a mesma que a da categoria 2, mas acrescentando a marca CE o número de 
identi�cação do Organismo de controle noti�cado encarregado do controle de qualidade CE na fase de produção.

Devem ser certi�cados por um organismo noti�cado e o fabricante adotar um dos sistemas de garantia de qualidade CE regulados
Para a sua comercialização segundo o R.D. 1407/1992.

medidas do usuário para as que 
se recomienda o tamanho

TAMANHO 48(S) 50(M) 52(M) 54(L) 56(L) 58(XL) 60(XL) 62(XXL) 64(XXL) 66 68 7 0

Tórax (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140

Altura (cm) 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200 194-200

MACACOS - BLUSÕES - CASACOS

TAMANHO 38(S) 40(M) 42(M) 44(L) 46(L) 48(XL) 50(XL) 52(XXL) 54(XXL) 56(XXXL) 58(XXXL)

Cintura (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

Altura (cm) 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200

CALÇAS

TAMANHO S M L XL XXL 

Tórax (cm) 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 

Altura (cm) 152-158 158-170 170-182 182-194 194-200 

CASACOS - PARKAS

Tabela de medidas e tamanhos

Tabela de medidas e tamanhos

TAMANHO S M L XL XXL 

Cintura (cm) 72-76 76-84 84-92 92-100 100-108 

Altura (cm) 152-158 158-170 170-182 182-194 194-200 

CALÇAS

TAMANHO 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(XL) 45/46(XL) 47/48(XXL) 49/50 51/52

Tórax (cm) 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

Altura (cm) 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200

CAMISAS

TAMANHO S M L XL XXL XXXL

Tórax (cm) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-128

Altura (cm) 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200

MACACOS - COLETES - BLUSÕES
PARKAS - POLOS – T-SHIRTS - CAMISOLAS - SWETERS
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VESTUARIO
LABORAL

Um design que vai mais além do es-
tilismo para cobrir uma necessidade 
básica: o conforto do trabalhador 
no desempenho das suas funções. 
Essa é a �loso�a da Serie PRO: er-
gonomia, transpirabilidade e quali-
dade em tecidos e �os para aportar 
a necessária habilidade técnica a 
una coleção de cuidado design.

Um vestuário pensado para 
pro�ssionais que misturam tempo 
de lazer e de trabalho. Uma roupa 
funcional e confortável afastada 
de uniformidades que combina a 
protecção com uma estética mais 
casual.

Tecido de algodão 270 grs., cos-
turas triplas , protecção reforçada, 
fechos de correr largos, fechos de 
punho com molas de pressão, … e 
um design clássico com pormeno-
res diferenciadores fazem dos equi-
pamentos da Serie SUPERTOP os 
mais �áveis perante os usos mais 
extremos.

Tecidos de 245 grs. tanto em tergal 
como em algodão e uma ampla pa 
lete de cores conseguem que as 
prendas da Serie TOP sejam uma 
referência no mercado do vestuário 
laboral da industria graças à sua im-
batível relação qualidade-preço.

A economia não impedirá a 
qualidade, os acabamentos e a 
apresentação do produto. Principio 
BASIC Line.

Estas prendas foram fabricadas 
com tecidos ignífugos e anti estáti-
cos muito leves, aumentando assim 
o conforto, reduzindo o stress térmi-
co e proporcionando, a segurança e 
conforto do usuário. 
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O tecido perfeito para todo tipo de atividade. 
Excelente resistência à abrasão, com uma grande 
durabilidade e resistência em todo tipo de clima. 
Aramida modi�cada com estrutura de poliamida 
que mediante um processo de taslanização especial 
produz no �o a aparição de uma serie de cristais que 
são extremamente resistentes ao fricção e à abrasão.

Fibra de poliéster de quatro canais (signi�ca que 
cada �o se subdivide em quatro no seu interior) 
e alto rendimento desenvolvido para favorecer a 
transferência da humidade e acelerar a evaporação da 
transpiração. Comportamento insuperável em Acão 
hidra absorvente, tempo de secagem e capacidade 
de evaporação.

Fibra oca cujo objetivo é apanhar o ar que desprende o 
corpo e mantê-lo quente. No seu lançamento publicitou-
se como uma �bra de igual poder ca lorí fero do que pena 
mas com qualidades sensivelmente melhoradas respeito 
à mesma em condições de humidade. O Thinsulate 
retêm menos de 1% do seu peso em agua, e precisa 
de pouca quantidade de material para funcionar, o que 
permite tornar as prendas mais leves.

A mistura do poliéster e spandex proporciona confor-
to, calor, suavidade e garante elasticidade  e �exibili-
dade à prenda. A membrana permite que o tecido seja 
impermeável, respirável, isolante térmico, e assegura 
uma verdadeira protecção contra os avatares climáti-
cos (chuva, neve e vento).

Tecido cuja �ada é constituída por  �bras de algodão 
(98%) e elastano (2%), conseguindo desta maneira 
confecionar prendas muito confortáveis e transpi-
ráveis. MARCA foi a primeira empresa espanhola a 
incorporar este tipo de tecido a uma prenda laboral.

Fibra de poliéster de quatro canais (signi�ca que 

SOFT
SHELL
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     588-PRN
Calças tergal canvas 245 g. 
Cor vermelho/preto.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforça-
dos com tecido CORDURA mais resistente à 
abrasão e com possibilidade de introduzir uma 
joelheira flexível. Costuras e pormenores em 
tecido reflector. Um multi bolso lateral, dois 
bolsos traseiros com fecho por aba e botões 
de mola e dois bolsos franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

Um design que vai mais além do estilismo para cobrir 
uma necessidade básica: o conforto do trabalhador no 
desempenho das suas funções. Essa é a filosofia da 
Serie PRO: ergonomia, transpirabilidade e qualidade 
nos tecidos e fibras para aportar a necessária 
fiabili dade técnica a uma coleção de cuidadoso 
design

VestuarioLABORAL
PROSERIES CANVASLINE
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     288-CSR
Blusão tipoo SOFT-SHELL. 
Cor vermelho/preto

100% poliéster spandex leve. Transpirável
e corta ventos. Tecido repelente de agua e 
com forro micro-polar anti-pilling interior. 
Fecho frontal por fecho de correr, dois bolsos 
laterais e um vertical no peito. Mangas des-
montáveis. Fecho de correr “Water-Proof”.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

     588-CRN
Casaco tergal canvas 245 g.
Cor vermelho/preto.

Acolchoamentos e pormenores em tecido 
refletor. Punhos ajustáveis com fecho por 
mola de pressão. Dois bolsos no peito e dois 
baixo, ambos com ranhura e fecho por molas 
de pressão.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     1288-POLRN
Polo manga corta. Cor vermelho/preto.

Tecido “TECNICA” em poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidade. Bolso com fecho de velcro e 
ranhura no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Transpirabilidade
ALTA

     288-
Blusão tipoo SOFT-SHELL. 
Cor vermelho/preto

100% poliéster spandex leve. Transpirável
e corta ventos. Tecido repelente de agua e 
com forro micro-polar anti-pilling interior. 
Fecho frontal por fecho de correr, dois bolsos 
laterais e um vertical no peito. Mangas des
montáveis. Fecho de correr “Water-Proof”.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

MANGAS 
DESMONTÁVEIS

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-
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     588-CANE
Casaco tergal canvas 245 g.
Cor azul marinho/preto.

Acolchoamentos e pormenores em tecido 
refletor. Punhos ajustáveis com fecho por 
mola de pressão. Dois bolsos no peito e dois           
em baixo, ambos com ranhura e fecho por 
molas de pressão.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     588-PANE
Calças tergal canvas 245 g.
Cor azul marinho/preto.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforça-
dos com tecido CORDURA mais resistente à 
abrasão e com possibilidade de introduzir uma 
joelheira flexível. Acolchoamentos e detalhes 
em tecido refletor. Um multi-bolso lateral, 
dois bolsos traseiros com fecho por ranhura e 
molas a pressão e dois bolsos franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

mola de pressão. Dois bolsos no peito e dois           

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-

VestuarioLABORAL
PROSERIES CANVASLINE
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Transpirabilidade
ALTA

     1288-POLAN
Polo manga curta. Cor azul/preto

Tecido “TECNICA” em poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidade. Bolso com fecho de velcro e 
ranhura no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL
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     588-CNEG
Casaco tergal canvas 245 g.
Cor cinzento/preto.

Acolchoamentos e pormenores em tecido 
refletor. Punhos ajustáveis com fecho por mola 
de pressão.Dois bolsos no peito e dois baixo 
, ambos com ranhura e fecho por molas a 
pressão.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

 588- 588-CNEG

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-

     588-PNEG
Calças tergal canvas 245 g.
Cor cinzento/preto.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforça-
dos com tecido CORDURA mais resistente à 
abrasão e com possibilidade de introduzir uma 
joelheira flexível. Acolchoamentos e pormeno-
res em tecido refletor. Um multi-bolso lateral, 
dois bolsos traseiros com fecho por ranhura e 
molas de pressão e dois bolsos franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

VestuarioLABORAL
PROSERIES CANVASLINE
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     588-CN
Casaco tergal canvas 245 g. Cor preto.

Acolchoamentos e pormenores em tecido 
refletor. Punhos ajustáveis com fecho por 
botão de pressão. Dois bolsos no peito e dois 
em baixo, ambos com ranhura e fecho por 
molas de pressão.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

VestuarioLABORAL
PROSERIES CANVASLINE
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     288-CSN
Blusão tipo SOFT-SHELL. Cor preto

100% poliéster spandex leve Transpirável
e corta ventos. Tecido repelente a agua e com 
forro micro-polar anti-pilling interior. Fecho 
frontal por fecho de correr, dois bolsos laterais 
e um vertical no peito. Fechos com fecho 
“Water-Proof”.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-

     588-PN
Calças tergal canvas 245 g. Cor preto.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforçados com tecido CORDU- 
RA mais resistente à abrasão e com possibilidade de introduzir 
uma joelheira flexível. Acolchoamentos e pormenores em tecido 
refletor. Um multi-bolso cargo lateral, dois bolsos traseiros com 
fecho por ranhura e molas de pressão e dois bolsos franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64
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     588-PAZA
Calças tergal canvas 245 g.
Cor azul marinho/azulina.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforçados com 
tecido CORDURA mais resistente à abrasão e com 
possibilidade de introduzir uma joelheira flexível. 
Acolchoamentos e pormenores em tecido refletor. Um 
multi-bolso cargo lateral, dois bolsos traseiros com 
fecho por ranhura e molas a pressão e dois bolsos 
franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

VestuarioLABORAL
PROSERIES CANVASLINE

C A T Á L O G O  G E R A L62

V
ES
TU

A
R
IO

LA
B
O
R
A
L



     288-CSA
Blusao tipo SOFT-SHELL.
Cor azul marinho/azulina.

100% poliéster spandex leve. Transpirável
e corta ventos s. Tecido repelente de agua 
e com forro micro polar anti-pilling interior. 
Fecho frontal por fecho, dois bolsos laterais e 
um vertical no peito. Mangas desmontáveis. 
Fechos com fecho “Water-Proof”.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

     1288-POLAZA
Polo manga corta. Cor azul marinho/azulina.

Tecido “TECNICA” em poliéster 135 grs de alta 
trans- pirabilidade. Bolso com fecho de velcro e 
ranhura no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Transpirabilidade
ALTA

     288-
Blusao tipo SOFT-SHELL.
Cor azul marinho/azulina.

100% poliéster spandex leve. Transpirável
e corta ventos s. Tecido repelente de agua 
e com forro micro polar anti-pilling interior. 
Fecho frontal por fecho, dois bolsos laterais e 
um vertical no peito. Mangas desmontáveis. 
Fechos com fecho “Water-Proof”.

SOFT
SHELL

MANGAS 
DESMONTÁVEIS

     588-CAZA
Casaco tergal canvas 245 g.
Cor azul marinho/azulina.

Acolchoamentos e pormenores em tecido 
refletor. Punhos ajustáveis com fecho por 
botão de pressão. Dois bolsos no peito e dois 
em baixo, ambos com ranhura e fecho por 
molas a pressão.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-
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VestuarioLABORAL
PROSERIES CANVASLINE
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     1288-POLBG
Polo manga curta. Cor branco/cinzento.

Tecido “TECNICA” em poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidade. Bolso com fecho de velcro e 
ranhura no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Transpirabilidade
ALTA

     588-CBG
Casaco tergal canvas 245 g.
Cor branco/cinzento.

Acolchoamentos e pormenores em tecido 
refletor. Punhos ajustáveis com fecho de mola 
de pressão. Dois bolsos no peito e dois em 
baixo, ambos com ranhura e fecho de molas 
de pressão.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     588-PBG
Calças tergal canvas 245 g. Cor branco/cinzento.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforçados com 
tecido CORDURA mais resistente à abrasão e com 
possibilidade de introduzir uma joelheira flexível. Acol-
choamentos e pormenores em tecido refletor. Um multi-
bolso carga lateral, dois bolsos traseiros com fecho por 
ranhura e molas de pressão e dois bolsos franceses.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-
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     588-CGN
Casaco tergal 245 g.
Cor cinzento escuro/preto.

Acolchoamentos em amarelo fluorescente. 
Ranhura cobre fecho com velcro. Punhos 
ajustáveis com velcro. Dois bolsos normais. 
Dois bolsos no peito com fecho de correr. 
Bolso para telemóvel.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     588-BGN
Macaco tergal 245 g.
Cor cinzento oscuro/preto.

Acolchoamentos e pormenores em amarelo 
fluorescente. Reforço. Tornozelos elásticos 
Punhos ajustáveis com velcro. Ranhura cobre 
fecho de correr com velcro. Dois bolsos 
normais. Bolso com fole e ranhura com velcro 
nas pernas. Dois bolsos no peito com fecho de 
correr. Bolso para telemóvel. Bolso baixo com 
fecho de correr na perna direita. Bolso traseiro.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-

     588-PGN
Calças tergal 245 g.
Cor cinzento oscuro/preto.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforçados 
com tecido Cordura mais resistente à abrasão. 
Sistema para poder introduzir joelheiras 
flexíveis. Acolchoamentos e pormenores em 
amarelo fluorescente. Reforço. Dois bolsos 
normais. Bolsos com folar e ranhura com 
velcro nas pernas. 2 Bolsos traseiros com 
fecho de correr.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

VestuarioLABORAL
PROSERIES FIRSTLINE
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     288-VGN
Colete cor cinzento oscuro/preto.

Colete de protecção multi bolsos Pro Series. 
Acolchoado interior poliéster 320g.

Tamanhos_ S a XXXL

     288-CSGN
Blusão tipo SOFT-SHELL.
Cor cinzento oscuro/preto.

100% poliéster spandex leve. Transpirável
e corta ventos. Tecido repelente da agua e 
com forro micro-polar anti-pilling interior. 
Fecho frontal por fecho de correr, dois bolsos 
laterais e um vertical no peito. Mangas 
desmontáveis. Fecho de correr com fecho 
“Water-Proof”.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Tamanhos_ S a XXXL

     1288-POLGN
Polo manga corta. Cor cinzento oscuro/preto

Tecido “TECNICA” em poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidade. Bolso com fecho de velcro e 
ranhura no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Transpirabilidade
ALTA

     288-CSGN

MANGAS 
DESMONTÁVEIS

Colete cor cinzento oscuro/preto.

Colete de protecção multi bolsos Pro Series. 
Acolchoado interior poliéster 320g.

MANGAS 
DESMONTÁVEIS

SOFT
SHELL
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     288-PNA
Parka . Cor azul marinho/ gro

Muito quente. Forro polar no interior 
da gola e acolchoada com gola de 
poliéster. Gola extra alta para maior 
protecção.Capuz com gola forrada, 
ajustável e com viseira. Punhos ajus-
táveis com velcro. Duplo fecho frontal 
com fecho de correr Dentes largos e 
ranhura dupla corta-ventos com vel-
cro. Ajuste de cintura mediante cinto 
exterior e elástico interior traseiro. 
Bolsos no peito e dois na parte pos-
terior com ranhura e fecho por velcro. 
Tecido especial poliéster em toda 
a prenda e reforço especial tecido 
oxford nos ombros e acolchoamento 
dos refletores.
• Tecido exterior: 100% Poliést er.
• Acolchoado: 100% Poliéster 190T.

Tamanhos_ S a XXXL

PNA
Parka . Cor azul marinho/ gro

Muito quente. Forro polar no interior 
da gola e acolchoada com gola de 
poliéster. Gola extra alta para maior 
protecção.Capuz com gola forrada, 
ajustável e com viseira. Punhos ajus-
táveis com velcro. Duplo fecho frontal 
com fecho de correr Dentes largos e 
ranhura dupla corta-ventos com vel-
cro. Ajuste de cintura mediante cinto 
exterior e elástico interior traseiro. 
Bolsos no peito e dois na parte pos-
terior com ranhura e fecho por velcro. 
Tecido especial poliéster em toda 
a prenda e reforço especial tecido 
oxford nos ombros e acolchoamento 

• Tecido exterior: 100% Poliést er.
• Acolchoado: 100% Poliéster 190T.

Tamanhos_ S a XXXL

     288-VAN
Colete cor azul marinho / preto.

Colete com acolchoado leve. Ombros reforça-
dos com tecido oxford nylon mais resistente á 
abrasão. Acolchoamentos refletores.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

VestuarioLABORAL
PROSERIES FIRSTLINE
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     588-CAN
Blusão tergal 245 g. 
Cor azul marinho/preto.

Acolchoamentos refletores. Bolso para o tele-
móvel e canetas. Dois bolsos no peito e dois 
em baixo, ambos com fecho de correr.

Tamanhos_ 48/50 a 68/70Tamanhos_ 48/50 a 68/70

Transpirabilidade
ALTA

     1288-POLAN
Polo manga corta. Cor azul marinho/ 
preto.

Tecido “TECNICA” em poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidade. Bolso com fecho de velcro e 
ranhura no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Acessório opcional

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-

     588-PETAN
Jardineira tergal 245 g. Cor azul marinho/ 
preto.

Joelhos reforçados com tecido Cordura mais 
resistente á abrasão. Sistema para introduzir 
joelheiras flexíveis. Acolchoamentos refletores. 
Reforço. Tirantes elásticos. Sistema de ajuste 
lateral mediante molas. Cintura elástica. Dois 
bolsos normais. Bolso traseiro. Bolso para 
telemóvel. Bolso com fecho de correr e porta- 
canetas no peito.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

     588-PAN
Calças tergal 245 g. Cor azul marinho/
preto.

Ajuste elástico na cintura. Joelhos reforçados 
com tecido Cordura mais resistente à abrasão. 
Sistema para introduzir joelheiras flexíveis. 
Acolchoamentos refletores. Reforço. 2 bolsos 
normais. 2 bolsos traseiros com fecho de co-
rrer. Bolso lateral com folar e fecho de velcro. 
Bolso porta-ferramenta na perneira direita.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64
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     588-PSTA
Calças ELÁSTICO, algodão e elastano.
Cor Azul marinho.

     588-PSTG
Calças ELÁSTICO, algodão y elastano.
Cor Cinzento.

Calças Elásticas 
Algodão e Elastano 
Gramagem 200 grs. 98% algodão, 2% elastano. 
Máximo conforto. Elástico na cintura, dois bolsos 
franceses, dois laterais e dois posteriores com ran-
hura e fecho velcro. Joelhos reforçados com tecido 
Oxford Nylon para uma maior resistência.

Tamanhos_ 34/36 a 62/64

VestuarioLABORAL
Calças PROSERIES STRETCH
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VestuarioLABORAL
CASUAL SERIES
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     588-CV
Casaco vaqueiro stretch 297 g.
Cor azul escuro.

Fecho peito e mangas com molas metálicos. 
Bolso no peito esquerdo fecho ranhura e botão 
metálico. Composição tecido: 98% algo-
dão-2% elastano

Tamanhos_ 48/50 a 68/70

     588-PV
Calças vaquero stretch 297 g.
Cor azul oscuro.

Elástico na cintura. Dois bolsos traseiros e dois 
tipo francês, ambos com reforços metálicos 
nas extremidades da abertura. Bolso lateral 
cargo com ranhura e fecho com botão duplo 
metálico. Bolso lateral porta-electrodos, chave 
de parafusos, chave de tubo, ...
Composição tecido: 98% algodão-2% elastano

Tamanhos_ 38/40 a 62/64
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Um vestuário pensado para profissionais que combi- 
nam tempo de lazer e de trabalho. Uma roupa funcio-
nal e confortável afastada de uniformidades que une 
a protecção com uma estética mais casual.

VestuarioLABORAL
Calças CASUAL SERIES
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     588-PELASTA
Calças ELÁSTICO, algodão e elastano. 
Cor Azul marinho.

     588-PELASTG
Calças ELÁSTICO, algodão e elastano.
Cor Cinzento.

     588-PELASTK
Calças ELÁSTICO, algodão e elastano.
Cor Caqui.

     588-PELASTG      588- 588-PELASTA      588- 588-PELASTK

Calças Elásticas 
Algodão e Elastano
Gramagem 255 g. 98% algodão - 2% elastano. Máxi-
mo conforto. Sistema de ajuste na cintura. Dois bolsos 
normais. Bolsos com folar e ranhura com velcro nas 
perneiras. Dois bolsos traseiros.

Tamanhos_ 34/36 a 62/64
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     588-PDM
Calças DESMONTABLE 200g 
(para verano) . Cor Beige.

     588-PDA
Calças DESMONTABLE 200g 
(para verano) .Cor Azul marinho.

ALGODÃO

Calças 
Especialista 
245g (INVIERNO)
Calças algodão “sanforizado”. 4 bolsos: 2 nor- 
mais, 1 em cada perna com fole e ranhura com 
velcro. Fole no joelho. Reforço. Ranhura com velcro. 
Cintura ajustável por velcro.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

Calças 
Desmontáveis 
200g (VERAO)
Conversíveis em bermudas. 4 bolsos: 2 normais,
1 em cada perna com fole e ranhura com velcro. 
Fole no joelho. Reforço. Ajustes elásticos nos 
tornozelos. Cintura ajustável por velcro.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

Calças 

ALGODÃO

     588-PEW
Calças ESPECIALISTA 245g
(para INVIERNO) .Cor Azul marinho.

Calças algodão “sanforizado” com forro 
interior de flanela.

     588-PEA
Calças ESPECIALISTA 245g
(para INVIERNO) .Cor Azul marinho.

     588-PEA

     588-PEW

588-PEA      588-PDA      588-PDM

VestuarioLABORAL
Calças CASUAL SERIES
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     588-PCORM
Calças PANA algodão. Cor Marrón.

     588-PCORA
Calças PANA algodão. Cor Azul marinho.

ALGODÃO

Calças Bombazine 
algodão 
Ajuste elástico na cintura. Dois bolsos normais. 
Dois bolsos com perneira com fole, um com fecho 
velcro e outro com fecho de correr. Dois bolsos 
traseiros com botão.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

     588-PCORA588-PCORA      588-PCORM588-PCORM

     588- 588-
Calças PANA algodão. Cor Marrón.

     588- 588-
Calças PANA algodão. Cor Azul marinho.

ALGODÃO

Calças Calças 
algodão
Ajuste elástico na cintura. Dois bolsos normais. 
Dois bolsos com perneira com fole, um com fecho 
velcro e outro com fecho de correr. Dois bolsos 
traseiros com botão.
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     488-C SupTop
Casaco en Algodão de 270 g. Cor Azulina.

Confecionada com costuras triplas e pormenores em 
cinzento. Dois bolsos no peito, um com fole e fecho vel-
cro, e outro com fecho de correr. Bolso porta-canetas na 
manga. Fecho de punhos mediante molas de pressão. 
Fecho de correr de dente largo e fecho por ranhura com 
velcros. Cintura elástica.

Tamanhos_ 48 a 70

ALGODÃO

Tecido de algodão 270 grs., costuras triplas, 
reforçadas, fecho de correr de dente largo, fechos 
de punho com mola de pressão, … e um design 
clássico com pormenores diferenciadores fazem 
dos equipamentos da Serie SUPERTOP os 
mais fiáveis perante os usos mais extremos.

VestuarioLABORAL
SUPERTOP SERIES
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     488-P SupTop
Calças de Algodão de 270 g. Cor Azulina.

Confecionado com costuras triplas e porme-
nores em cor cinzenta. Dois bolsos laterais 
tipo cargo com fecho de ranhura com velcro e 
dois posteriores. Bolso para moedas. Elástico 
traseiro para um melhor ajuste. Ajuste nos 
tornozelos mediante velcro.

Tamanhos_ 38 a 62

SupTop
ALGODÃO

ALGODÃO

     488-B SupTop
Macaco em Algodão de 270 g.

Confecionado com costuras triplas. Fole nas 
costas e reforço de reforço. Pormenores em 
cor cinzenta. Ajuste nos tornozelos mediante 
velcro. Fecho de punhos mediante molas de 
pressão. Fecho de correr de dente largo e 
fecho por ranhura com velcros. Falsos bolsos 
com acesso às calças que pudesse levar por 
baixo.

Tamanhos_ 48 a 70

tipo cargo com fecho de ranhura com velcro e 

Tamanhos_ 38 a 62

ALGODÃO

79

V
ES
TU

A
R
IO

LA
B
O
R
A
L



ALGODÃO

    488-CAM SupTop
Casaco de Algodão de 270 g.
Cor Azul Marinho.

Tamanhos_ 48 a 68

ALGODÃO

    488-PAM SupTop
Calças de Algodão de 270 g.
Cor Azul Marinho.

Tamanhos_ 38 a 62

ALGODÃO

    488-PG SupTop
Calças de Algodão de 270 g. Cor cinzento.

Tamanhos_ 38 a 62

ALGODÃO

    488-PN SupTop
Calças de Algodão de 270 g. Cor preto.

Tamanhos_ 38 a 62

ALGODÃO

    488-CG SupTop
Casaco de Algodão de 270 g.
Cor cinzento.

Tamanhos_ 48 a 68

ALGODÃO

    488-CN SupTop
Casaco de Algodão de 270 g. Cor preto.

Tamanhos_ 48 a 68

VestuarioLABORAL
SUPERTOP SERIES
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Tecidos de 245 grs, tanto em tergal como em algodão 
e uma ampla palete de cores conseguem que as 
prendas da serie TOP sejam uma referência no 
mercado do vestuário laboral de industria graças 
à sua imbatível relação qualidade preço.

     488-CTA Top
Tergal. Cor azul marinho.

     488- 488-CTA Top

Casacos
SERIETOP 
245g
Casaco com fecho de correr de dente largo. 
Dois bolsos com fecho de correr no peito e mais 
porta-canetas na manga. Cintura e punhos com 
elástico para um melhor ajuste da prenda. Ref. 488 
Ctop em algodão 100% e resto em tergal (65% de 
poliéster e 35% de algodão).

Tamanhos_ 48 a 68

     488-CM Top
Tergal. Cor beige.

     488-CR Top
Tergal. Cor vermelho.

     488-C Top
Algodão 100%. Cor azulina

     488-CG Top
Tergal. Cor cinzento.

     488-CV Top
Tergal. Cor verde.

     488-CB Top
Tergal. Cor branco. 

 488- 488-CG TopCB 

 488- 488-CV Top 488- 488-CR Top

 488- 488-CM Top C Top

ALGODÃO

VestuarioLABORAL
TOP SERIES
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Casacos
SERIETOP 
245g
Casaco com fecho de correr de dente largo. 
Dois bolsos com fecho de correr no peito e mais 
porta-canetas na manga. Cintura e punhos com 
elástico para um melhor ajuste da prenda. Ref. 488 
Ctop em algodão 100% e resto em tergal (65% de 
poliéster e 35% de algodão).

Tamanhos_ 48 a 68

Calças
SERIETOP 
245g
Calças com fecho de correr largo e ranhura cobre-
fecho. Dois bolsos laterais tipo cargo com ranhura 
fecho velcro. Cintura com elástico posterior para 
um melhor ajuste da prenda.
Ref. 488 Ptop em algodão 100% e resto em tergal
(65% de poliéster e 35% de algodão).

Tamanhos_ 38 a 62

     488-PTA Top
Tergal. Cor azul marinho.

     488-PM Top
Tergal. Cor bege.

     488- 488-PM TopTop

     488-PB Top
Tergal. Cor branco.

     488-PG Top
Tergal. Cor cinzento.

     488- 488-PG Top 488- 488-PB Top

     488-PR Top
Tergal. Cor vermelho.

     488-PV Top
Tergal. Cor verde.

     488- 488-PV TopPR TopTop
Tergal. Cor vermelho.

     488- 488-

     488-P Top
Algodão 100%. Cor azulina.

Top

ALGODÃO

     488-PA Top
Algodão 100%. Cor azul marinho.

Top

ALGODÃO
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     SERIE-infinita
Calças algodão 245 g. com bandas reflectoras.

Com a nova Linha Infinita de MARCA os nossos clientes poderão combinar toda a palete 
de cores das calças da Serie Top com as diferentes opções que lhes oferecemos para 
os converter numa prenda de alta visibilidade. Ver secção Alta Visibilidade.

Tamanhos_ 38 a 62

     488-CCR Top
Blusão azulina algodão 245 g. com 
bandas refletoras.

Tamanhos_ 48 a 68

Top
ALGODÃO

     488-PCR Top
Calças azulina algodão 245 g. com 
bandas reflectoras.

Tamanhos_ 38 a 62

ALGODÃO

 SERIE-infinita

EN204711

EN204711

ALGODÃO

     388-CRML
Camisa azulina algodão com bandas 
refletoras.

Tamanhos_ 37/38 a 51/52

CRML

ALGODÃO

VestuarioLABORAL
TOP SERIES
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MACACOS
SERIETOP 
245g
Os MACACOS TOP fecham-se com um fecho de correr 
especial, ranhura comprida que a protege e com 
bolsos adicionais.
Vão apresentados em bolsas especiais com cabides e 
estão confecionados com um tecido de 245 g.

Tamanhos_ 48 a 68

     488-BTR Top
Tergal. Cor vermelha.

     488-BTM Top
Tergal. Cor bege.

     488-BTG Top
Tergal. Cor cinzenta.

     488-BV Top
Algodão 100%. Cor verde.

Top

ALGODÃO

     488-BA Top
Algodão 100%. Cor azul marinho.

TopTop

ALGODÃO

     488-B Top
Algodão 100%. Cor azulina.

TopTop

ALGODÃO

     488-BT Top
Tergal. Cor azulina.
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Jardineiras
SERIETOP 
245g
Jardineiras com um tecido de tergal resistente de 
245g. Bolsos em calças e com fecho de correr no 
peito com ranhura com fecho de velcro. Cintura com 
tecido elástico. Alças ajustáveis com fecho de fácil 
abertura.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

Jardineiras
SERIE
245g
Jardineiras com um tecido de tergal resistente de 
245g. Bolsos em calças e com fecho de correr no 
peito com ranhura com fecho de velcro. Cintura com 
tecido elástico. Alças ajustáveis com fecho de fácil 
abertura.

     488-PETV Top
Tergal. Cor verde.

     488-PETB Top
Tergal. Cor branco.

     488-PETA Top
Tergal. Cor azulina.

     488-PETG Top
Tergal. Cor cinzento.

     488-PETM Top
Tergal. Cor bege.

VestuarioLABORAL
TOP SERIES
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Bermudas
SERIETOP 
Multi-bolsos
Bermudas de algodão 100% com bolsos traseiros e 
dianteiros além de bolsos tipo explorador com fole e 
ranhura de fecho com velcro.
Cintura elástica

Tamanhos_ 38/40 a 58/60

     488-CAB Top
Casaco azul marinho com molas.
100% algodão.

Tamanhos_ 48 a 68

TopTop
ALGODÃO

     488-SA Top
Algodão 100%. Cor azul marinho.

Top

ALGODÃO

     488-SM Top
Algodão 100%. Cor beige.

Top

ALGODÃO

     488-SG Top
Algodão 100%. Cor cinzento.

Top

ALGODÃO

     488-SB Top
Algodão 100%. Cor branco.

Top

ALGODÃO

     488-S Top
Algodão 100%. Cor azulina.

ALGODÃO
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Todas as prendas pertencentes à linha Mar-
ca WOMAN estão confecionadas com base 
em um padrão especial para mulher.

-

ALGODÃO

     588-MC
Casaco algodão 245 g.

Confecionado com padrões especiais para 
mulher. Fecho de correr coberto com ranhura. 
Colarinho “Mão” com botão. Multibolsos com 
fole e fecho de molas.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

VestuarioLABORAL
WOMAN SERIES
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     288-MV
Colete casaco. 
Acolchoado duas cores.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

     588-MP
Calças desmontáveis. 
Algodão 245 g.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

MP
ALGODÃO

     588- 588-
Calças desmontáveis. Calças desmontáveis. 
Algodão 245 g.
Calças desmontáveis. 
Algodão 245 g.

     288-MPB
Parka impermeável duas cores. 
Resistente tecido exterior 
TASLON+PVC. Interior de forro polar 
de 245 g.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

 588-MPMP
ALGODÃO

     288- 288-MPB
Parka impermeável duas cores. 

     288-MFP
Forro polar duas cores de 250 g com 
tratamento anti-pilling.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

 288- 288-MV
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A economia não interfere com a qualidade, os 
acabamentos e a apresentação do produto. 
Principio BASIC LINE.

     388-BT
Macaco azulina tergal 200 g.

     388-B
Macaco azulina algodão 200 g.

ALGODÃO

Macaco azulina algodão 200 g.

ALGODÃO

Macacos
BASICLINE 
Fecho de correr, ranhura comprida 
que a protege. Cintura elástica
para melhor ajuste. Tergal (80% de 
poliéster e 20% de algodão).

Tamanhos_ 48/70

acabamentos e a apresentação do produto. para melhor ajuste. Tergal (80% de 
poliéster e 20% de algodão).

     388-BTB
Macaco branco tergal 200.

     388-CSA
Casaca tergal 180 g. Celeste

Pijama sanitário múltiplos usos.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

 388- 388-CSA

     388-PSR
Calças. Tergal 180g. Rosa.

Tamanhos_ XS-S-M-L-XL

     388-CSR
Casaca. Tergal 180g. Rosa.

Tamanhos_ XS-S-M-L-XL

     388-PSV
Calças. Tergal 180g. Verde.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

     388-CSV
Casaca. Tergal 180g. Verde

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

     388-PSB
Calças. Tergal 180g. Branco.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

     388-CSB
Casaca. Tergal 180g. Branco.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

 388- 388-CSB

     388-BAUB
Bata unisexo branca tergal. 180g

     388-BAUA
Bata unisexo azulina tergal. 180g

Tamanhos_ 38/40 a 62/64
     388-PSA

Calças tergal 180 g. Celeste

Pijama sanitário múltiplos usos.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

VestuarioLABORAL
BASIC LINE
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     388-CE
Algodão 100%. Cor azulina.

ALGODÃO

     388-C
Tergal. Cor azulina.

     388-CB
Tergal. Cor branco.

     388-CA
Tergal. Cor azul marinho.

     388-PA
Tergal. Cor azul marinho.

     388-CG
Tergal cor cinzento.

     388-CM
Tergal. Cor beije.

     388-CV
Tergal. Cor verde.

     388-PG
Tergal cor cinzento.

     388-PM
Tergal. Cor beije.

     388-PV
Tergal. Cor verde.

     388-PE
Algodão 100%. Cor azulina.

ALGODÃO

     388-P
Tergal. Cor azulina.

     388-PB
Tergal. Cor branco.

Casaco
BASICLINE 
Casaco com fecho de correr e dois bolsos 
no peito. Cintura com elástico e punhos 
com tecido elástico para um melhor ajuste 
da prenda. 200g tergal (80% Poliéster-20% 
Algodão).

Tamanhos_ 48/66

Calças
BASICLINE 
Calças fecho correr e ranhura. Cintura com 
elástico para ajuste. Dois bolsos franceses, 
um lateral com ranhura e fecho velcro em 
cada perneira e dois posteriores
com ranhura e fecho de velcro. 200g tergal 
(80% Poliéster-20% Algodão).

Tamanhos_ 38/62   
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Camisas
MANGA
COMPRIDA 
As camisas de manga comprida possuem um 
corte clássico com um design que favorece a 
mobilidade do trabalhador.
Além disso contam com dois bolsos no peito 
com fecho de ranhura abotoada.
Confecionam-se em Tergal e algodão 100%

Tamanhos_ 37/38 a 51/52

     388-CAML
Tergal. Cor azulina.

VestuarioLABORAL
CAMISAS

     388-CXML
Algodão 100%. Cor azulina.

CXMLCXML
ALGODÃO

     388-CZML
Algodão 100%. Cor azul marinho.

CZML
ALGODÃOALGODÃO ALGODÃO

     388-CVML
Tergal. Cor verde.

     388-CYML
Tergal. Cor amarela.

 388- 388-CVML  388- 388-CYML

     388-CGML
Tergal. Cor cinzenta.

     388-CMML
Tergal. Cor beije.

 388- 388-CGML  388- 388-CMML

     388-CCML
Tergal. Cor celeste.

 388- 388-CCML

ALGODÃO

     388-COML
Camisa tecido OXFORD 100% algodão. Cor Celeste

Tamanhos_ M-L-XL-XXL
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     388-CCMC
Tergal. Cor celeste.

     388-CAMC
Tergal. Cor azulina.

     388-CMMC
Tergal. Cor beije.

     388-CGMC
Tergal. Cor cinzenta.

     388-CYMC
Tergal. Cor amarela

     388-CVMC
Tergal. Cor verde.

Camisas
MANGACURTA 
As camisas de manga curta possuem um corte 
clássico com um design que favorece a mobili-
dade do trabalhador.
Além disso contam com dois bolsos no peito 
com fecho de ranhura abotoada.

Tamanhos_ 37/38 a 51/52
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     1288-POLAZA
Cor AZULINA/AZUL MARINHO

     1288-POLRN
Cor VERMELHO/PRETACor AZULINA/AZUL MARINHO

     1288-POLBG
Cor BRANCO/CINZENTO

     1288-POLGN
Cor CINZENTO OSCURO/PRETA

     1288-POLAN
Cor AZUL MARINHO/PRETA

     1288-POLMN
Cor AZUL BEIGE/PRETA

Polos
MANGACURTA
Tecido”TÉCNICA” 
Tecido “TECNICA” em poliéster 135 grs de alta 
transpirabilidade. Bolso com ranhura e fecho 
de velcro.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Transpirabilidade
ALTA

VestuarioLABORAL
POLOS
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     1288-POLZ
100% ALGODAO. Cor azulina.

     1288-POLB
100% ALGODAO. Cor branco.

     1288-POLV
100% ALGODAO. Cor verde.

     1288-POLR
100% ALGODAO. Cor vermelha.

     1288-POLAML
100% ALGODAO Cor azul marinho.

     1288-POLGML
100% ALGODAO Cor cinzento.

     1288-POLNML
100% ALGODAO. Cor preta.

     1288-POLN
100% ALGODAO. Cor preta.

     1288-POLG
100% ALGODAO. Cor cinzenta.

     1288-POLA
100% ALGODÓN. Color azul marino.

     1288-POLM
100% ALGODAO. Cor beije.

Polos
MANGACURTA
190g 
Polos em tecido algodão 100%. Bolso no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

Polos
MANGA
COMPRIDA
220g 
Polos em tecido algodão 100%. Bolso no peito.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

 1288- 1288-POLB

     1288- 1288-POLV
100% ALGODAO. Cor verde.

     1288- 1288-POLN
100% ALGODAO. Cor preta.

 1288- 1288-POLG

 1288- 1288-POLR  1288- 1288-POLM

 1288- 1288-POLZ     1288- 1288-POLZ
100% ALGODAO. Cor azulina.

 1288- 1288-POLV 1288- 1288-POLV

 1288- 1288-POLZ

 1288- 1288-POLN

 1288- 1288-POLAML  1288- 1288-POLNML 1288- 1288-POLGML

ALGODÃO

ALGODÃOALGODÃO

ALGODÃO

ALGODÃO ALGODÃO

100% ALGODÓN. Color azul marino.

ALGODÃO

POLMPOLM
ALGODÃO

POLAMLPOLAMLPOLAML
ALGODÃO

POLGMLPOLGMLPOLGML
ALGODÃO

POLNMLPOLNMLPOLNML
ALGODÃO
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     1288-JCA
Camisola gola com fecho de correr 450g. 
Cor azul marinho. 100% acrílico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

     1288-JCV
Camisola gola com fecho de correr 450g. 
Cor verde. 100% acrílico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

VestuarioLABORAL
CAMISOLAS, SWETS E T-SHIRTS
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     1288-JSA
Sweatshirt 330 g. Azul marinho
70% algodão, 30% poliéster.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

     1288-JSG
Sweatshirt 330 g. Cinzento
70% algodão, 30% poliéster.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

     1288-TSA
Camiseta algodão. Cor azul marinho. 
Gola de lycra, más resistente.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

TSATSA
ALGODÃO

     1288-TSB
Camiseta algodão. Cor branco. Gola de 
lycra, más resistente.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

ALGODÃO

     1288-TSG
Camiseta algodão. Cor cinzento. Gola de 
lycra, mais resistente.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

TSG
ALGODÃO

     1288-JNA
Jersey tipo policía 680 g.
Cor azul marinho. 100% acrílico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

     1288-JNV
Jersey tipo policía 680 g.
Cor verde. 100% acrílico

Tamanhos_ M-L-XL-XXL
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     988-PIA/AE
Calças IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.

Algodão 270 gr. com costuras de Kevlar. Prote-
cção contra o calor, a soldagem e processos afins, 
tal como protecção anti estática (evita a formação 
de faíscas que possam provocar uma defla-
gração). Também protege perante o arco elétrico.

EN13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

EN 11612
 

EN 11611
 

EN 1149-5
 

EN 61482

ALGODÃO

cção contra o calor, a soldagem e processos afins, 
tal como protecção anti estática (evita a formação 

gração). Também protege perante o arco elétrico.

Tamanhos_ 38/40 a 62/64

ALGODÃO

 988-PIA/AE
Calças IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.

ALGODÃOALGODÃO

     988-CIA/AE
Casaco IGNÍFUGO e ANTI-ESTÁTICO.

Algodão 270 gr. com costuras de Kevlar. Pro- te-
cão contra o calor, a soldagem e processos afins, 
tal como protecção anti estática (evita a formação 
de faíscas que possam provocar um incêndio). 
Também protege perante o arco eléctrico.

EN13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

EN 11612
 

EN 11611

EN 1149-5
 

EN 61482

ALGODÃO

Tecido de algodão tratado e fibra anti estática conferem 
às nossas prendas a capacidade de protecção exigida 
conforme a normativa existente e além disso, fazem 
destas uma alternativa adequada quando a transpira-
ção e o conforto são valores determinantes.

ALGODÃO

ALGODÃO

     988-CAIA/N
Camisa IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA.

Algodão de 200g. Protecção contra o calor e 
protecção anti estática (evita a formação de 
faíscas que possam provocar uma deflagração).

EN13688 Tamanhos_ 37/38 a 51/52

 

EN 1149-5
 

EN 11612 EN 11611

VestuarioLABORAL
IGNÍFUGA-ANTI ESTÁTICA/ALGODÃO 
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     988-PKIA/AE
Parka IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA.

Exterior de algodão 280g. Protecção contra o 
calor, a soldagem e processos afins, tais como 
protecção anti estática (evita a formação de 
faíscas que possam provocar uma deflagração). 
Também protege penante o arco elétrico.

EN13688 Tamanhos_ S a XXXL

EN 11611
 

EN 11612

EN 1149-5
 

EN 61482

ALGODÃO

     988-BIA/AE
Macaco IGNÍFUGO e ANTIESTÁTICO.

Algodão 270 g . com costuras de Kevlar. Prote-
cção contra o calor, a soldagem e processos afins, 
tal como protecção anti estática (evita a formação 
de faíscas que possam provocar uma defla-
gração). Também protege perante o arco elétrico.

EN13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

EN 11612
 

EN 11611
 

 

EN 1149-5
 

EN 61482

ALGODÃO

faíscas que possam provocar uma deflagração). 

Tamanhos_ S a XXXL

ALGODÃO

EN 1149-5 EN 61482

     988- 988-
Macaco IGNÍFUGO e ANTIESTÁTICO.

Algodão 270 g . com costuras de Kevlar. Prote
cção contra o calor, a soldagem e processos afins, 
tal como protecção anti estática (evita a formação 
de faíscas que possam provocar uma defla
gração). Também protege perante o arco elétrico.

EN13688

EN 11612

EN 1149-5

 988-BIA/AE
ALGODÃO

 988-
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Estas prendas foram confecionadas com tecidos mui-
to leves de 250 grs., aumentando assim o conforto, 
reduzindo o stress térmico, e por tanto aumentan-
do a segurança e conforto do usuário

TECIDO

TECIDO

     988-CIAM
Casaco IGNÍFUGA e ANTIESTÁTICA.

Tecido inerente de 250 gr. Com costuras de 
Kevlar. Protecção contra o calor, a soldagem e 
processos afins, tais como protecção anti estática 
(evita a formação de faíscas que possam provocar 
um incêndio). Também protege perante arco 
elétrico.

EN13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

EN 11612
 

EN 11611
 

EN 1149-5
 

EN 61482

VestuarioLABORAL
IGNÍFUGA-ANTI ESTÁTICA TECIDO INERENTE
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TECIDO

     988-PIAM
Pantalón IGNÍFUGO y ANTIESTÁTICO.

Tecido inerente de 250 gr. com costuras de Kevlar. 
Protecção contra o calor, a soldagem e processos 
afins, tal como protecção anti estática (evita a 
formação de faíscas que possam provocar um 
incêndio). Também protege perante arco elétrico.

EN13688 Tamanhos_ 38/40 a 62/64

EN 11612
 

EN 11611
 

EN 1149-5
 

EN 61482

TECIDO

     988-BIAM
Macaco IGNÍFUGO e ANTIESTÁTICO.

Tecido inerente de 250 gr. com costuras de Kevlar. 
Protecção contra o calor, e soldagem e processos 
afins, tal como protecção anti estática (evita a 
formação de faíscas que possam provocar um 
incêndio). Também protege perante arco elétrico.

EN13688 Tamanhos_ 48/50 a 68/70

EN 11612
 

EN 11611
 

EN 1149-5
 

EN 61482

TECIDO

     988-CAIAM
Camisa IGNÍFUGA y ANTIESTÁTICA.

Tecido inerente de 180 gr. Protecção 
contra o calor e protecção anti estática 
(evita a formação de faíscas que possam 
provocar um incêndio).

EN13688 Tamanhos_ 37/38 a 51/52

EN 11612
 

EN 1149-5
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VestuarioLABORAL
SOLDADOR
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     888-CHS
Casaco de pele serragem com velcro.

EN13688 Tamanhos_ 10 - 12

  

EN 11611

     888-MD
Avental de pele serragem. 90 x 60cm.

EN13688 Tamanho única

  

EN 11611

     888-PL
Polaina de pele serragem com velcro.

EN13688 Tamanho única

  

EN 11611

     888-MG
Punho de pele serragem, até ao cotovelo 
com punhos elásticos.

     888-MGH
Punho de pele serragem, até ao ombro com 
punhos elásticos.

EN13688 Tamanho única

  

EN 11611

     888- 888-CHS

 888- 888-MG  888- 888-PL

*Nas páginas 46-47 do nosso catálogo encontrará as luvas de tipo SOLDADOR.
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     1388-GT
Gorro para o frio de ponto acrílico e forro 
Thinsulate. Cor azul marinho.

Tamanho Único

     1388-BR
Bufanda tipo braga.

Forro polar (100% po liéster fleece) azul marino. 
Ajuste con presilla y cor dón elástico.

Tamanho Único

 1388- 1388-BR
 1388-GT

VestuarioLABORAL
ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
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     1388-BELT
Cinto.

Cinto preto em algodão de primeira qualidade 
e com fivela de alumínio de alta resistência. 
Adaptável a qualquer cintura com facilidade.

 1388- 1388-BELT

     1388-RR
Joelheira exterior rígida.

Realizada em pvc e tecido Oxford nylon 
acolchoado de grande resistência e conforto. 
Ajuste traseiro mediante fita elástica.

 1388- 1388-RR

     1388-R
Joelheira flexível de poliuretano.
Pack de 2 unidades

Tamanho Único

 1388- 1388- 1388-R 1388-

Tamanho Único

     1388-BPH
Bolsa portaherramientas.

Bolsa porta ferramentas para cinto em tecido de 
alta resistência. Costuras reforçadas. Acolchoado 
na zona que se ajusta à cintura do trabalhador. 
Ferramentas não incluídas.

     1388-FL
Faixa lombar.

Faixa lombar com alças reguláveis e fecho de 
velcro. Fácil colocação gracas à sua elasticidade 
e ao sistema de ajuste mediante velcro, que 
permitem uma excelente adaptação. Desenhada
para proporcionar um suporte à parte baixa das 
costas e abdómen.

EN 13688  Tamanhos_ S-M-L-XL
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     1188-TYVEK
   Classic Xpert
Macaco descartável para risco químico.

Macaco descartável DuPont com capuz, fecho 
frontal de correr e elásticos nos punhos e tornoze-
los. Barreira química contra numerosos produtos 
químicos inorgânicos de baixa concentração e 
contra partículas de mais de 1µm. Protecção 
contra a contaminação radioativa produzida
por partículas. Graças ao seu único processo de 
fabrico, TYVEK® é permeável ao ar e ao vapor de 
agua. Recomendado para uso em zonas explosi-
vas. Novo e melhorado design:
- Capuz melhorado (segue perfeitamente os movi-
mentos da cabeça e os ajustes da máscara).
- Novo fecho de correr maior (mais fácil de fechar 
e abrir durante o uso de luvas).
- Cintura elástica pegada (não cosida) para maior 
protecção e ajuste.
- Capuz, punhos e tornozelos com elásticos para 
um ajuste perfeito e livres de látex.
- Forma ergonómica na sua totalidade, com 
mangas que não se sobem e ampla entre perna 
para maior liberdade de movimentos.
- Tecido provado perante risco biológico segundo 
a EN14126.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

  

Tipo 5 Tipo 6 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126
Tipo 5B y 6B

     1188-PROSHIELD FR
Macaco descartável para risco químico. 

Macaco descartável DuPont com capuz, fecho frontal de correr 
e elásticos na cintura, capuz, tornozelos e punhos. Capuz de 
três peças para um ajuste facial ótimo e maior protecção. 
Protecção leve perante substancias químicas (partículas sólidas 
Tipo 5 e salpicos com base aquosa ou aerossóis líquidos não 
inflamáveis Tipo 6) e tal como perante ocasionais e breves con-
tactos com faíscas e pequenas chamas* (propagação limitada 
de chama segundo a EN14116). Tratamento antiestético. Prote-
cção contra a contaminação radioativa produzida por partículas. 
Recomendado em sectores que exigem uma protecção contra 
substancias químicas, calor e chamas tais como industria 
petroquímica, eletricidade/gás, comboios, soldaduras, metais, 
visitantes e zonas explosivas.
* Deve-se usar sobre vestuário reutilizável resistente à chama. 
Consultar folheto informativo sobre limitações de uso.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

  
Tipo 5 Tipo 6 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14116

     1188-TYCHEM C
Macaco descartável para risco químico. 

Macaco descartável DuPont com capuz, fecho 
frontal de correr duplo e velcro, elásticos em 
punhos e tornozelos. Protecção contra numerosas 
substancias químicas inorgânicas.
Resiste aos salpicos de líquidos até 2 bares. 
Protecção contra substâncias biológicas que 
cumpre com os requisitos da norma EN 14126 
na categoria de resistência mais alta. Protecção 
contra a contaminação por partículas radioativas. 
Recomenda-se para sua utilização em zonas 
explosivas. O tecido resiste às substâncias 
habitualmente utilizadas nas atividades de 
descontaminação.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

  

Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 EN 14126
Tipo 3B

EN 1149-1 EN 1073-2

VestuarioLABORAL
Protecção CONTRA AGENTES QUÍMICOS, CATEGORÍA 3
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     1188-GPPE
Gorro polipropileno económico 38 g.

     1188-CPPE
Cobre calçado polipropileno 
económico 38 g.

Gorro polipropileno económico 38 g.

CPPE

     1188-BPPE
Macaco descartável polipropileno 
económico 38 g.

Com capuz, fecho de correr e elásticos 
(Gorro e Cobertura para sapatos por 
separado).

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

     1188-BAPPE
Bata descartável polipropileno. Económica.

Com fechos de velcro e elásticos nos punhos.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL
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Vestuário técnico especialmente desenhado e estudado 
para ser usado em situações de risco elevado e seja 
necessário a melhor visualização do usuário em 
diferentes âmbitos e cenários.

VESTUARIO
ALTA VISIBILIDADE
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A norma EN20471 regula os requisitos do 
vestuário de Alta Visibilidade.
Este vestuário está destinado a sinalizar visualmente a presença do 
usuário com o propósito de que seja detetado em condições de risco, sob 
luz diurna e sob a luz de uns faróis de um automóvel na escuridão.

As prestações vem dadas pela cor e pela retro re�exão. Também pelas 
áreas mínimas e pela disposição dos materiais usados na sua confeção.

- Material de fundo: Material �orescente de cor destinado a ser altamente 
visível. As cores normalizadas para o material de fundo são
• Amarelo fosforescente
• Vermelho-alaranjado florescente
• Vermelho florescente

- Material retro re�etor: Material que é retro re�etor e está isento de cumprir 
os requisitos do material de fundo.

De�nem-se 3 Classes de roupa de proteção segundo as áreas mínimas 
dos materiais que incorpora a prenda:
• Classe 3 (a de maior visibilidade em meios urbanos e rurais).
• Classe 2
• Classe 1 (a de menor visibilidade).

A nova norma só admite bandas retro refletoras com um Nível 2, pelo que 
desaparece o dígito inferior do pictograma ao ser requisito indispensável 
para a certificação das prendas (não existe Nível 1).

X= classe da prenda (3,2,ou 1)
X

VESTUARIO
ALTA VISIBILIDADE

NORMATIVAeuropeia
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   1288-POLFY/V
Cor Amarelo/Verde

  

Cor Amarelo/Verde

   1288-POLFY/A
cor AMARELO / AZUL MARINHO

EN 204711

   1288-POLFNY
Color AMARELO 

EN 204712
   1288-POLFNN

Cor LARANJA 

EN 204712

Polos HV
MANGACURTA
Cor
Tecido Poliéster especial de alta transpirabilidade 
e absorção de suor.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

Transpiração
ALTA

Polos HV
MANGACURTA
Bicolor
Tecido Poliéster especial de alta transpirabilidade 
e absorção de suor.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

Transpiração
ALTA

VESTUARIO
ALTA VISIBILIDADE
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   1288-POLFNML
Polo Alta visibilidade 200 g. Manga 
comprida. Cor laranja

Tecido de camada dupla: exterior poliéster-
interior algodão. Transpirável.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

   1288-POLFYML
Polo Alta visibilidade 200 g. Manga 
comprida. Cor amarelo

Tecido de camada dupla: exterior poliéster-
interior algodão. Transpirável.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

   1288-POLFY/A ML
Polo Alta visibilidade 200 g. Manga 
comprida. 

Bicolor amarelo / azul marinho. Tecido Poliéster 
especial de alta transpirabilidade e absorção de suor.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

   1288-CAFYML
Camisa Alta Visibilidade. Manga 
comprida.

Tecido Poliéster especial de alta 
transpirabilidade e absorção de suor.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

1288-CAFYML    1288-CAFYMC
Camisa Alta Visibilidade. Manga curta.

Tecido Poliéster especial de alta 
transpirabilidade e absorção de suor.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

1288-POLFNML 1288-POLFYML

Transpiração
ALTA

Transpiração
ALTA

Transpiração
ALTA
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VESTUARIO
ALTA VISIBILIDADE

   288-VFCMY
Colete Alta Visibilidade.
Malha têxtil. Cor amarelo

Fecho de correr e porta identificação.

EN 13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

EN 204711

   288-HV014
Colete Alta Visibilidade. Amarelo

Banda dupla. Fecho de velcro

EN 13688 Tamanhos_ XL

EN 204711

   288-VMFY
Colete multi-bolsos. Amarelo.

Fecho. Fecho de correr e ranhura corta 
ventos. Colete mult-ibolsos com interior 
acolchoado em poliéster. Bolso interior, para 
telemóvel e porta canetas no peito, triplo 
bolso sobreposto em ambos os lados. Saia 
cobre rins. Gola com acabamento em forro 
polar para maior calidez e conforto. Fecho de 
correr e ranhura corta ventos.

EN 13688  Tamanhos_ M-L-XL-XXL

EN 204712

   288-VMFN
Colete multi bolsos. Laranja.

EN 13688  Tamanhos_ M-L-XL-XXL

EN 204712

   288-VFCN
Colete Alta Visibilidade. Laranja

Fecho de correr e porta identificação.

EN 13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

EN 204712

   288-VFCY
Colete Alta Visibilidade. Amarelo

Fecho de correr e porta identificação.

EN 13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

EN 204712

Fecho de correr e porta identificação.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL
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   488-CFY Top
Blusão Alta visibilidade 230g. Cor Amarelo.

Tecido 80% poliéster e 20% algodão.

EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68

EN 204713

   488-PFY Top
Calças Alta visibilidade 230g.
Cor Amarelo.

Tecido 8 % poliéster e 20% algodão.

EN 13688 Tamanhos_ 38 a 62

EN 204711

  488-PFY Top488-PFY Top
Calças Alta visibilidade 230g.
Cor Amarelo.

Tecido 8 % poliéster e 20% algodão.

EN 13688
1
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   388-PFY/A
Calças tergal. Amarelo / azul.

EN 13688 Tamanhos_ 38 a 62

EN 204711

   388-CFY/V
Blusão tergal. Amarelo / verde.

EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68

EN 204712

   388-PFY/V
Calças tergal. Amarelo /verde.

EN 13688 Tamanhos_ 38 a 62

EN 204711

   388-PFY/AA
Blusão e calças com interior acolchoado para 
ambientes frios 

EN 13688 Tamanhos_ 38 a 62

EN 204711 EN 14058
2,x,x,x,x

Blusão e calças com interior acolchoado para 

   388-CFY/AA
Blusão com interior ACOLCHOADO. Duas cores

EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68

EN 204712 EN 14058
2,x,x,x,x

   388-CFY/A
Blusão tergal. Amarelo / azul.

EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68

EN 204712

Cazadora y pantalón con interior 
acolchado para ambientes fríos.

VESTUARIO
ALTA VISIBILIDADE
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   388-CFYE
Blusão económico. Amarelo.

EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68

EN 204713

   388-BFYE
Macaco económico. Amarelo.

EN 13688 Tamanhos_ 48 a 68 

EN 204713

   388-PFYE
Calças económicas. Amarelo.

EN 13688 Tamanhos_ 38 a 62

EN 204711
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   Serie Infinita
Com a Linha Infinita de MARCA os 
nossos clientes podem combinar toda 
a palete de cores das calças da Serie 
Top com as diferentes opções que 
lhes oferecemos para os converter em 
uma prenda de alta visibilidade.

 388-PFY amarelo-azulina

 488-PFY/G amarelo-cinzento

 488-PFY/M amarelo-bege

 488-PFY/R amarelo-vermelho

 488-PFY/B amarelo-branco

 488-PFN/A laranja-azul marinho

 488-PFN/V laranja-verde

 488-PFN/G laranja-cinzento

 488-PFN/M laranja-bege

 488-PFN/R laranja-vermelho

 488-PFN/B laranja-branco

EN 13688 Tamanhos_ 38 a 62

EN 204711

Bandas refletoras + Fluo laranja

EN 204711

Bandas refletoras + Fluo amarelo

EN 204711

VESTUARIO
ALTA VISIBILIDADE
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   288-CSF
Blusão tipo SOFT-SHELL

100% poliéster. Transpirável e corta ventos. 
Tecido repelente de agua e com forro micro-
polar anti-pilling interior. Fecho frontal por 
Fecho de correr, dois bolsos laterais e um 
vertical no peito. Fecho de correr com fecho 
“Water Proof”.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

   288-CSFY/A
Blusão tipo SOFT-SHELL. Duas cores 
com Mangas desmontáveis

100% poliéster spandex leve. Transpirável e 
corta ventos. Tecido repelente de agua e com 
forro micro-polar anti-pilling interior. Fecho 
frontal por Fecho de correr, dois bolsos laterais 
e um vertical no peito. Mangas desmontáveis 
mediante Fecho de correr. Fecho de correr com 
fecho “Water Proof”.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

100% poliéster spandex leve. Transpirável e 
corta ventos. Tecido repelente de agua e com 
forro micro-polar anti-pilling interior. Fecho 
frontal por Fecho de correr, dois bolsos laterais 
e um vertical no peito. Mangas desmontáveis 
mediante Fecho de correr. Fecho de correr com 

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Mangas 
desmontáveis.

EN 204711

SOFT
SHELL

SOFT
SHELL
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   288-FPFA MIX
Forro Polar Alta visibilidade.
Duas cores: amarelo/azul marinho

Tecido exterior: Forro polar de 300 gr. 100% 
poliéster. Muito leve, confortável e cálido. Dois 
bolsos exteriores com ranhura.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

 
EN 14058
1,x,x,x,x

   288-FPFV MIX
Forro Polar Alta visibilidade. Duas cores: amarelo/verde

Tecido exterior: Forro polar de 300 gr. 100% poliéster. Muito 
leve, confortável e cálido. Dois bolsos exteriores com ranhura.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

 
EN 14058
1,x,x,x,x

288-FPFV MIX

  288-FPFA MIX

Tecido exterior: Forro polar de 300 gr. 100% poliéster. Muito 

   288-MPFY
Parka Mulher de Alta visibilidade

Capuz escamoteável com gola e ajustável com cordão. Fecho duplo 
frontal: Fecho de correr e ranhura com velcros. Dois bolsos com ranhura.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL
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   288-PFY
Parka Alta visibilidade. Amarelo.

Banda 3M. Transpirável. Capuz escamoteável 
com gola e ajustável com cordão. Dupla c 
frontal: Fecho de correr e ranhura com molas 
de pressão. Punhos elásticos interiores. Dois 
bolsos baixos co ranhura. Bolso interior.
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D /
Poliuretano.
• Acolchoado:100%  poliéster  (200g em
corpo/60g em mangas).
• Forro: 100% poliéster 170T.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204713

 
EN 3431

1

   288-PFNE
Parka Alta visibilidade.
Básica. Cor laranja

   288-PFN Mix
Parka visibilidade. Laranja/ Azul marinho

   288-PFY Mix
Parka visibilidade. Amarelo/ azul marinho

Capuz escamoteável com gola cordão. Fecho 
Duplo frontal: ranhura com molas de pressão.
Punhos elásticos interiores. Dois bolsos baixos 
com ranhura. Bolso interior
• Tecido interior: Poliéster Oxford 150D / exterior: 
Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204713

 
EN 3431

1

   288-PFE
Parka Alta visibilidade. Básica

Parka amarela. Capuz escamoteável com gola 
e ajustável com cordão. Fecho De correr e 
ranhura com molas de pressão e dois bolsos 
com ranhura.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204713

 
EN 14058
2,x,x,x,x

288-PFECinta re�etora

Banda 3M. Transpirável. Capuz escamoteável 
com gola e ajustável com cordão. Dupla c 
frontal: Fecho de correr e ranhura com molas 

288-PFNE

Parka Alta visibilidade. Básica

Parka amarela. Capuz escamoteável com gola 
e ajustável com cordão. Fecho De correr e 

  288-PFE

  

Parka visibilidade. Laranja/ Azul marinho

  288-PFY Mix
Parka visibilidade. Amarelo/ azul marinho

Capuz escamoteável com gola cordão. Fecho 
Duplo frontal: ranhura com molas de pressão.
Punhos elásticos interiores. Dois bolsos baixos 
com ranhura. Bolso interior
• Tecido interior: Poliéster Oxford 150D / exterior: 
Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.

EN 13688

VESTUARIO
ALTA VISIBILIDADE
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   288-PKFN Mix
Cor laranja/azul marinho

   288-PKFA Mix
Cor amarelo/azul marinho

Impermeável 
exterior

Casaco 
interior

Colete 
conversível

   288-PKFY
Parka Alta visibilidade. TRIPLO USO

Impermeável exterior: Transpirável. Capuz escamoteável com gola e ajustável com 
cordão. Fecho duplo frontal: Fecho de correr e ranhura com molas de pressão. Punho 
ajustável mediante mola de pressão. Dois bolsos baixos com ranhura. 
 • Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

Casaco - colete interior: CONVERSÍVEL EM COLETE. 
Fecho de mangas com Fecho de correr. Colete acolchoado. Punhos elásticos. Dois 
bolsos baixos. 
 • Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
 • Acolchoado: 100% poliéster (180g).
 • Forro: 65% poliéster / 35% algodão também em mangas.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204713 EN 3431

1

   288-PKFV Mix
Parka Alta visibilidade. Amarelo / verde – USO TRIPLO

Impermeável exterior: Transpirável. Capuz escamoteável com 
gola e ajustável com cordão. Fecho duplo frontal: Fecho de correr e 
ranhura com molas de pressão. Punho ajustável mediante mola de 
pressão. Dois bolsos baixos com ranhura. 
  • Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

Casaco - colete interior: CONVERSÍVEL EM COLETE. Fecho de 
mangas com Fecho de correr. Colete acolchoado. Punhos elásticos. 
Dois bolsos baixos. 
  • Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
  • Acolchoado: 100% poliéster (180g).
  • Forro: 65% poliéster / 35% algodão também nas mangas.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204712 EN 3431

1

  288-PKFV Mix

  288-PKFA Mix
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   288-TAFY
Impermeável Alta visibilidade. 
Amarelo

EN 204713

 EN 3433

1

Compatível com calças 288-PAFY. Capuz 
escamoteável com gola e ajustável com 
cordão. Fecho frontal duplo: Fecho de correr e 
ranhura com molas de pressão. Punho ajustável 
mediante mola de pressão. Dois bolsos baixos 
com ranhura.
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 150D /
Poliuretano.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

   288-PAFN
Calças Alta visibilidade. Laranja

EN 204711

 EN 3433

1

Compatível com impermeável 288-TAFN. 
Cintura elástica. Bolsos falsos para poder 
aceder aos bolsos das calças que se possam 
levar por baixo. Ajuste de tornozelos mediante 
molas de pressão.
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 150D /
Poliuretano.

EN 13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

   288-PAFY
Calças Alta visibilidade. Amarelo

EN 204711

 EN 3433

1

   288-TAFN
Impermeável Alta visibilidade. Laranja

EN 204713

 EN 3433

1
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Meteo brinda uma proteção efetiva a usuários expostos 
a condições meteorológicas adversas para o melhor 
desenvolvimento do seu trabalho, sem esquecer o 
conforto, design e liberdade de movimentos.
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   288-VEA
Colete CLÁSSICO. Cor Azul marinho

Costuras em forma de losango. Cintura elástica. Boca manga com 
elástico. Dois bolsos laterais. Bolso interior.
• Tecido exterior: 65% poliéster / 35% algodão.
• Acolchoado: 100% poliéster (200g corpo / 260g gola). Forro:
100% poliéster 190T.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL-XXXL

   288-VEB
Cor branco

   288-VEV
Cor verde

VESTUARIO
PROTEÇÃO
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   288-VPA
Colete NÁUTICO. Cor Azul marinho

Muito quente pois além do forro polar está espontado. 
Forro polar interior. Cobre rins. Fecho duplo frontal: 
fecho de correr e ranhura corta ventos com molas a 
pressão. Bolso para telemóvel no peito direito (lado 
contrario ao coração) com bolsos para canetas. Bolso 
plano no peito esquerdo (ideal para serigrafia ou 
bordado). Dois bolsos em baixo com fecho de correr.
Bolso interior.
• Tecido exterior: 65% poliéster / 35% algodão.
• Acolchoado: 100% poliéster (120g em corpo / 180g
em gola).
• Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-VPM
Colete NÁUTICO. Cor Caqui

Muito confortável. Forro polar interior. Ajuste 
elástico na cintura. Bolso para telemóvel no 
peito direito (lado contrario ao coração) com 
bolsos para canetas. Bolso plano com fecho de 
correr no peito esquerdo (ideal para serigrafia 
ou bordado). Dois bolsos em baixo com fecho 
de correr. Bolso interior.
• Tecido exterior:100% Nylon Taslon Oxford.
• Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-VPN
Colete SWAT. Cor Preto.

Tecido exterior de poliéster PVC com um 
tratamento repelente de agua. Interior de forro 
polar na parte superior e nylon na parte baixa. 
Guata poliéster de 200g. Bolsos Duplos fron-
tais uns com fecho de correr e para mãos
na parte baixa. Dois bolsos com velcro na
 parte superior direita. Bolso com fecho de 
correr e sobreposto outro de malha na parte 
superior esquerda. Fita porta utensílios na 
parte media direita do colete. Fecho por fecho 
de correr de dente largo e ranhura corta ven 
tos com molas metálicos a pressão.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-VMA
Colete MULTIBOLSOS. Cor Azul marinho

Cobre rins. Boca de manga com elástico. Fecho duplo frontal: fecho de correr e ranhura corta 
ventos com molas de pressão. Bolso para telemóvel com bolsos para canetas. Bolso plano(ideal 
para estampas). 6 bolsos em baixos: 3 em cada lado sobrepostos: um com fecho de correr, um com 
ranhura com velcro e outro com abertura livre idóneo para resguardar as mãos. Bolso interior.
• Tecido exterior: 65% poliéster / 35% algodão.
• Acolchoado: 100% poliéster (240g em corpo / 400g em gola).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-VMB
Cor branco

 288- 288-VMB   288-VMV
Cor verde

   288-VMG
Cor cinzento
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   288-FPR
Forro polar REVERSÍVEL. Cor Azul/Cinzento.

Forro polar 100% poliéster com tratamento “Antipilling” para
evitar a formação de antiestéticas “bolinhas”. A sua gramagem 
de 400g aporta grande calidez ao usuário que poderá eleger entre 
as cores azul marinho ou cinzento ao vestir esta prenda.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

   288-FP
Forro polar ECONÓMICO.
Cor Azul

Forro polar 100% poliéster

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL 

   288-CDM
Blusão MENSAGEIRO. Cor Cinzento.

CONVERTIVEL EM COLETE. IMPERMEÁVEL E TRANSPIRÁVEL. Muito cálido. Forro 
polar interior e acolchoado. Microfibra muito agradável ao tato. Gola alta para maior 
proteção. Capuz escamoteável ajustável com elástico. Dois bolsos com fecho
no peito. Quatro bolsos em baixo: dois sobrepostos em cada lado: um com ranhura
de velcro e outro com abertura livre para resguardar as mãos. Bolso interior com 
velcro. Grande bolso tipo fole nas costas para portar documentos tamanho A4. Fecho 
mediante uma ranhura com velcro, com uma Ampla banda refletora para facilitar a 
visi bilidade do usuário.
• Tecido exterior: 100% poliéster / Poliuretano impermeável e transpirável.
• Acolchoado: 100% poliéster (160g).
• Forro: Forro polar 100% poliéster em corpo Nylon 190T com mangas.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

   288-CPI
Blusão PILOTO. Cor Azul

ALGODAO 100%. Exceto a gola, que por esse motivo é extraível 
mediante um sistema de molas para que a prenda possa ser 
100% algodão. Ranhura que cobre o fecho de correr metálico. 
Punhos elásticos de algodão. Capuz escamoteável na gola e ajus-
tável mediante cordão. Fole nas costas. Quatro bolsos em baixo: 
dois sobrepostos de cada lado. Bolso com fecho de correr
no braço esquerdo. Galões em ambos ombros. Bolso interior.
• Tecido exterior: 100% algodão.
• Acolchoado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

ALGODÃO

VESTUARIO
PROTEÇÃO
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   288-CPA
Blusão NÁUTICA. Cor Azul marinho.

Leve, confortável e cálida. Gola alta para maior 
proteção. Capuz escamoteável com gola . 
Ranhura corta ventos por trás do fecho de correr 
Dois bolsos em baixo. Bolso interior.
• Tecido exterior: Nylon Taslon/AC 228T.
• Acolchoado: 100% poliéster.
• Forro: Forro polar de 260g, 100% poliéster.

EN13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

EN 14058
2,x,x,x,x

   288-CPG
Cor cinzento

   288-CPR
Cor vermelho

   288-CPAZ
Cor azulina

 288- 288-CPAZ

   288-CPM
Cor beige

   288-CPV
Cor verde

   288- 288-CPM

Cor vermelho

 288-CPV

Ranhura corta ventos por trás do fecho de correr 

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL
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   288-CSGN
Blusão tipo SOFT-SHELL.
Cor cinzento oscuro/preto.
MANGAS DESMONTÁVEIS

100% poliéster spandex leve. Transpirável
e corta ventos. Tecido repelente de agua e 
com forro micro-polar anti-peelling interior. 
Fecho frontal por fecho de correr, dois bolsos 
laterais e um vertical no peito. Mangas 
desmontáveis. Fechos de correr com fecho 
“Water Proof”.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-CSA
Cor azulina-azul marinho
MANGAS DESMONTÁVEIS    288-CSR

Cor vermelho/preto
MANGAS DESMONTÁVEIS

SOFT
SHELL

   288-CSN
Blusão tipo SOFT-SHELL. Cor preto

100% poliéster spandex leve. Transpirável
e corta ventos. Tecido repelente de agua e 
com forro micro-polar anti-pilling interior. 
Fecho frontal por fecho de correr, dois bolsos 
laterais e um vertical no peito. Fechos de 
correr com fecho “Water Proof”.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

SOFT
SHELL

SOFT
SHELL

Mangas 
desmontáveis.

VESTUARIO
PROTEÇÃO
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   288-PKA
Parka USO TRIPLO. Cor Azul

Formada por duas peças unidas mediante um sistema de molas a pressão.
Parte exterior ou impermeável: Impermeável. Costuras termo-seladas. Capuz 
escamoteável e ajustável. Fecho duplo frontal: fecho de correr e ranhura corta-ventos 
com molas a pressão. Ventilação nas axilas e nas costas. Cintura ajustável mediante 
cordão. Funda de plástico para cartão de identificação. Bolsos com ranhura e molas a 
pressão. Dois no peito e dois baixos.
• Tecido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.

Parte interior ou husky: CONVERSÍVEL EM COLETE: as Mangas tiram-se mediante 
fecho de correr. Gola e bordes do bolso em bombazine. Forro de flanela aos quadros 
escoceses. Punhos elásticos com umas pequenas travas para que se possam unir à 
manga do impermeável exterior e facilitem ao usuário tirar e por ao mesmo tempo 
as duas prendas. Dois bolsos em baixo. Bolso interior. 
• Tecido exterior: 100% poliéster 190T.
• Acolchoado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% algodão flanela.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-PKV
Cor verde

VESTUARIO
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   288-PCA
Parka CLÁSICA. Cor Azul

Compatível com calças acolchoadas ref.
288-bombazine. Capuz escamoteável na gola 
e ajustável mediante cordão. Fecho duplo 
frontal: fecho de correr e ranhura corta ventos 
com molas a pressão Ventilação nas axilas. 
Elástico na parte posterior da cintura. Punhos 
ajustáveis com molas de pressão Bolso com 
fecho de correr no peito esquerdo. Bolso com 
ranhura e molas de pressão no peito direito. 
Dos bolsos em baixo com ranhura e molas de 
pressão Bolso interior.
• Tecido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm
/ PVC.
• Acolchoado: 100% poliéster (180g).
• Forro: 100% poliéster 190T.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-PANA
Calças WINTER. Cor Azul

Compatível com a nossa parka ref. 288-PC. 
Acolchoada. Muito cálida. Longos fechos de 
correr nas pernas que o compatibilizam com 
todo tipo de botas.
Dois bolsos laterais.
• Tecido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm
/ PVC.
• Acolchoado:100% poliéster (160g).
• Forro: 100% poliéster 190T

Tamanhos_ M-L-XL-XXL

   288-PCV
Cor verde

Pormenor forro 
acolchoado interior

135

P
R
O
TE
ÇÃ

O
CH

U
V
A



   288-PPA
Parka NÁUTICA. Cor Azul

Muito cálida. Forro polar interior e acolchoada. Gola extra para maior abrigo. Capuz escamo-
teável na gola, com viseira e ajuste mediante cordão. Punhos ajustáveis com velcro. Fecho 
Duplo frontal: fecho de correr e ranhura dupla corta ventos com velcro. Ajuste de cintura 
mediante cordão. Ajuste de baixo mediante cordão. Dois bolsos medios ideais para resguardar 
as mãos com entrada idealizada para evitar que penetre a agua. Dois bolsos bolsos velcro. 
Bolso interior.
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 210D / PVC.
• Acolchoado: 100% poliéster (160g).
• Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster-corpo / poliéster no torso / poliéster 190T en 
mangas.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

   288-PPA

Muito cálida. Forro polar interior e acolchoada. Gola extra para maior abrigo. Capuz escamo-
teável na gola, com viseira e ajuste mediante cordão. Punhos ajustáveis com velcro. Fecho 
Duplo frontal: fecho de correr e ranhura dupla corta ventos com velcro. Ajuste de cintura 
mediante cordão. Ajuste de baixo mediante cordão. Dois bolsos medios ideais para resguardar 
as mãos com entrada idealizada para evitar que penetre a agua. Dois bolsos bolsos velcro. 

• Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster-corpo / poliéster no torso / poliéster 190T en 

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

   288-P342
Parka certificada para FRIO. Cor azul marinho.

Parka certificada para Frio segundo a EN342. Grande isolamento térmico. Destinada 
a proteger contra o frio convectivo produzido pelas condições climáticas ou bem pelo 
frio produzido na atividade industrial.
Fecho frontal com fecho de correr de dente largo e ranhura corta ventos. Dois bolsos 
no peito com fecho impermeável. Dois bolsos laterais com interior de forro polar para 
uma maior sensação de calidez ao introduzir as mãos. Bolso interior no peito. Cordão 
interior ajustável. Capuz com forro polar interior e viseira, escamoteável e desmon-
tável. Fecho elástico nas mangas e ajustes extra mediante velcro.
• Tecido exterior: Oxford 100% Poliéster 300D
• Acolchoado interior: 100% Poliéster (180 g).
• Forro: Forro Polar 280 g. 100% Poliéster.

EN13688 Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 342
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   288-PNA
Parka PRO SERIES. Cor azul marinho/preto

Muito cálida. Forro polar no interior da gola e acolchoada 
com poliéster. Gola extra alta para maior proteção. Capuz ha 
escamoteável com gola forrada, ajustável e com viseira. Punhos 
ajustáveis com velcro. Duplo fecho frontal com fecho de correr 
de dente largo e ranhura dupla corta ventos com velcro. Ajuste de 
cintura mediante cinto exterior e elástico interior traseiro. Bolsos 
no peito e dois na parte posterior com ranhura e fecho por velcro 
Tecido especial poliéster em toda a prenda e reforço especial 
tecido oxford nos ombros e cotovelos. Acolchoamentos refletores.
• Tecido exterior: 100% Poliéster.
• Acolchoado: 100% Poliéster 

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

escamoteável com gola forrada, ajustável e com viseira. Punhos 
ajustáveis com velcro. Duplo fecho frontal com fecho de correr 
de dente largo e ranhura dupla corta ventos com velcro. Ajuste de 
cintura mediante cinto exterior e elástico interior traseiro. Bolsos 
no peito e dois na parte posterior com ranhura e fecho por velcro 
Tecido especial poliéster em toda a prenda e reforço especial 
tecido oxford nos ombros e cotovelos. Acolchoamentos refletores.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

   288-MPB
Parka impermeável bicolor. Resistente 
tecido exterior TASLON+PVC. Interior 
de forro polar de 245 g.

Tamanhos_ S-M-L-XL-XXL

   288- 288-MPB
Parka impermeável bicolor. Resistente 
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   188-TAPV
FATO IMPERMEÁVEL. POLIURETANO 100%.

Conjunto casaco calças. Muito leve e flexível. Capuz escamoteável com gola e 
ajustável com cordão. Ventilação nas costas e axilas. Punhos elásticos interio-
res. Dois bolsos em baixo com ranhura para que não entre a agua. Fecho Duplo fron-
tal: fecho de correr e ranhura com velcro. Calças com cintura elástica. Bolsos falsos 
para poder aceder aos bolsos das calças que se possam levar por baixo. Ajuste de 
tornozelos mediante molas de pressão.

EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

 
EN 3432

2            

   188-TAPVTAPV   188-TATV
FATO IMPERMEÁVEL. TRANSPIRÁVEL.

Conjunto casaco calça. Muito leve e flexível. Capuz escamoteável com gola
e ajustável com cordão. Ventilação nas costas e axilas. Punhos com fecho por molas 
de pressão. Dois bolsos em baixo com ranhura para que não entre a agua. Fecho 
Duplo fecho frontal: fecho de correr e ranhura com velcro. Calças com cintura elás-
tica. Bolsos falsos para poder aceder aos bolsos das calças que se possam levar por 
baixo. Ajuste de tornozelo mediante molas de pressão.
•Tecido exterior: Nylon/poliuretano impermeável e transpirável.

EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

EN 3432

2               

 188-TATV

VESTUARIO
CHUVA
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   188-TA32Y
FATO IMPERMEÁVEL. PVC ajustávels.

Conjunto casaco calças . Capuz ajustável com cordão. Ventilação 
nas costas e nas axilas. Punhos elásticos interiores. Dois bolsos 
em baixo com ranhura para que não entre a agua. Fecho frontal 
duplo. Fecho de correr e ranhura com velcro. Calças com cintura 
elástica. Bolsos falsos para poder aceder aos bolsos das calças 
que se possam levar por baixo. Ajuste de tornozelos através de 
molas de pressão.
• 188-TA32V/Y: PVC/Poliéster/PVC 0.3 mm.
*Nota: em cor verde é possível adquirir as calças por separado, 
Ref. 188-PA32.

EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL-XXXL

EN 3432

2           

   188-TA32V
Cor verde

   188-TAIA
FATO IMPERMEÁVEL. ENGENHEIRO. Cor Azul marinho.

Conjunto calça casaco   t. Muito leve e flexível. Capuz escamoteável com gola e ajustável com cordão. Ventilação nas costas e nas axilas. Punhos elásticos 
interiores. Dois bolsos em baixo com ranhura para que não entre a agua. Fecho duplo frontal: fecho de correr e ranhura com velcro. Calças com cintura elástica. 
Bolsos falsos para poder aceder aos bolsos das calças que se possam levar por baixo. Ajuste de tornozelos mediante molas de pressão.
• Tecido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.
*Nota: em cor azul e verde é possível adquirir as calças por separado, Ref. 188-PAI (A/V)

EN13688 Tamanhos_ M-L-XL-XXL

 
EN 34 32

2            

   188-TAIV
Cor verde

   188-TAIY
Cor amarelo

 188- 188-  188-

FATO IMPERMEÁVEL. ENGENHEIRO. Cor Azul marinho.

Conjunto calça casaco   t. Muito leve e flexível. Capuz escamoteável com gola e ajustável com cordão. Ventilação nas costas e nas axilas. Punhos elásticos 
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Atençaoa proteção e o design vão juntos e a origi nalidade 
transforma-se em funcionalidade é quando nasce um 
calçado como Anibal.

Calçadode
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A seguir descrevemos as diferentes normas sob as quais se regem os nossos modelos de calçado

EN20345 para o calçado de segurança de uso profissional 
CLASSIFICAÇÃO I (Calçado fabricado com coiro e outros materiais)
• SB:  Calçado com topo de segurança (interior ponteira)  resistente a 200 J.
• S1:  SB + Zona do salto fechada + Anti estático  + Absorção de energia na zona do salto.
• S2:  S1 + Resistência à penetração e absorção de agua.
• S1P:  S1 + Resistência à penetração da sola (P).
• S3:  :  S2+ Resistência à penetração da sola (P) + Sola com ressaltes. 

CLASSIFICAÇÃO II  (Calçado todo borracha ou todo polimérico,  como por exemplo as botas de agua)
• SB:  Calçado com topo de segurança (interior ponteira)  resistente a 200 J.
• S4:  SB + Calçado anti estático  + Absorção de energia na zona do salto.
•  S5:  S4 + Resistência à penetração da sola (P) + Sola com ressaltes.

Simbología

Novos requisitos na norma EN20345 em quanto à resistência ao deslize:
• SRA:  Resistência ao deslize sobre chão de baldosa cerâmica com lauril sulfato sódico.
• SRB:  Resistência ao deslize sobre chão de aço com glicerina.
•  SRC:  SRA + SRB.

EN20347 para o calçado de trabalho de uso profissional
CLASSIFICAÇÃO I (Calçado fabricado com coiro e outros materiais)
• 0B:  Propriedades fundamentais.
• 01:  0B + Zona do salto fechada + Anti estático  + Absorção de energia na zona do salto.
•  02:  01 + Resistência à penetração de agua.
•  03:  02+ Resistência à penetração da sola (P) + Sola com ressaltes.

CLASSIFICAÇÃO II (Calçado todo borracha ou todo polimérico,  como por exemplo as botas de agua)
• 0B:  Propriedades fundamentais.
• 04:  OB + Calçado anti estático  + Absorção de energia na zona do salto.
•  05:  04 + Resistência à penetração + Sola com ressaltes.

NORMATIVAeuropeia
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Marca do calçado

Referencia do 
produto

Categoría

Normativa

Marca de 
conformidade

Identificação 
do fabricante

O nosso calçado METAL FREE está desenhado sob as exigências 
da EN20345 para calçado de segurança não se utilizando nenhum 
componente metálico  na sua estrutura,  procurando  um alto nível de 
conforto  que não entre em conflito com a sua capacidade de proteção.

O topo de segurança é de compósito (resina composta)  ou fibra de vidro, 
conseguindo que seja mais leve e amagnético,  recuperando  a sua forma 
trás um impacto facilitando desta maneira a saída do pé. A palmilha anti 
perfuração, elaborada   com  o  mesmo  tipo   de  material  ou  com  tecidos   
resistentes   à perfuração   de  última  geração,  além  da  leveza   e  isolamento 
térmico, consegue uma grande flexibilidade e ótima torsão cobrindo além 
disso uma maior superfície da planta do pé.

1.100N

200j

TEXTIL ANTI-PERFURAÇÃO

• Mais flexível e leve
• 100% zona proteção
• Maior isolamento térmico
• Amagnética

SOLA NÃO 
METÁLICA

• Mais leve
• Recupera a sua forma
apôs um impacto
• Amagnética

PONTEIRA NÃO 
METÁLICA

*Apôs um esmagamento a ponteira 
volta â sua forma original 
facilitando a saída do pé
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        1688-BU PRO
 Bota mod. “MINERVA” 
ESD Microfibra em S3 “Metal Free” sola Ultralight de
Poliuretano de densidade dupla SRC

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3), 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti- deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais 
leve (com proteções não metálicas) e  mais flexível (com 
palmilha anti perfuração não metálica).
Uso em  áreas  EPA (Áreas de Proteção Electroestática) 
em automação, laboratórios, eletrodomésticos, 
investigação, aeronáutica, alta tecnologia, tratamento de 
agua…e em atmosferas explosivas ATEX em industria 
química, farmacêutica, petrolífera, meio ambiente, 
gasística, pintura,, geração de energia…etc. onde seja 
necessário um calçado que evite a acumulação de 
energia electroestática.

Características 
e vantagens

• O tecido microfibra S3 (Resistência peação absorção 
de agua.
• O tecido microfibra  de alta transpirabilidade leve e 
resistencia, e muito fácil de limpa.
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti-perforação e tope de segurança não 
metálicos
• Sola Ultralight Bidensidade Poliuretano, muito leve e 
com o máximo coeficiente antideslizamento SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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Bota mod. “MINERVA” 
ESD Microfibra em S3 “Metal Free” sola Ultralight de
Poliuretano de densidade dupla SRC

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3), 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti- deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais 
leve (com proteções não metálicas) e  mais flexível (com 
palmilha anti perfuração não metálica).
Uso em  áreas  EPA (Áreas de Proteção Electroestática) 
palmilha anti perfuração não metálica).
Uso em  áreas  EPA (Áreas de Proteção Electroestática) 
palmilha anti perfuração não metálica).

em automação, laboratórios, eletrodomésticos, 
investigação, aeronáutica, alta tecnologia, tratamento de 
agua…e em atmosferas explosivas ATEX em industria 
química, farmacêutica, petrolífera, meio ambiente, 
gasística, pintura,, geração de energia…etc. onde seja 
necessário um calçado que evite a acumulação de 
energia electroestática.

Características 
e vantagens

• O tecido microfibra S3 (Resistência peação absorção 
de agua.
• O tecido microfibra  de alta transpirabilidade leve e 
resistencia, e muito fácil de limpa.
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti-perforação e tope de segurança não 
metálicos
• Sola Ultralight Bidensidade Poliuretano, muito leve e 
com o máximo coeficiente antideslizamento SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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Anibal Plus U-Light
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        1688-ZU PRO
 Sapato mod. “CENTURION” 
Sapato ESD Microfibra em S3 “Metal Free” sola ultralight de 
Poliuretano densidade dupla SRC

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti-deslize (SRC) ou seja necessário um calçado mais 
leve (com protecções não metálicas) e mais flexível (com 
palmilha anti-perfuraçao não metálica).
Uso em áreas EPA (Áreas de Protecção Electrostática) 
em automoçao, laboratórios, electrodomésticos, 
investigação, aeronáutica, alta tecnologia, tratamento 
de agua, e em atmosferas explosivas ATEX em industria 
química, farmacêutica, petrolífera, meio ambiente, gás, 
pintura, geração de energia, etc, onde seja necessário 
um calçado que evite a acumulação de energia 
electrostática.

Características 
e vantagens

• Tecido Microfibra S3 (Resistência à penetração e 
absorção da agua).
• O tecido microfibra de alta transpirabilidade, leveza e 
resistência, e muito fácil de limpar.
• “Metal free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti-perfuraçao e topo de segurança não 
metálicos
• Sola Ultralight Biodensidade Poliuretano, muito leve e 
com o máximo coeficiente anti-deslize SRC

EN20345 S3 Tamanhos_ 36 a 47
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Poliuretano densidade dupla SRC

Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti-deslize (SRC) ou seja necessário um calçado mais 
leve (com protecções não metálicas) e mais flexível (com 
palmilha anti-perfuraçao não metálica).
Uso em áreas EPA (Áreas de Protecção Electrostática) 
palmilha anti-perfuraçao não metálica).
Uso em áreas EPA (Áreas de Protecção Electrostática) 
palmilha anti-perfuraçao não metálica).

em automoçao, laboratórios, electrodomésticos, 
investigação, aeronáutica, alta tecnologia, tratamento 
de agua, e em atmosferas explosivas ATEX em industria 
química, farmacêutica, petrolífera, meio ambiente, gás, 
pintura, geração de energia, etc, onde seja necessário 
um calçado que evite a acumulação de energia 
electrostática.

Tecido Microfibra S3 (Resistência à penetração e 
absorção da agua).

O tecido microfibra de alta transpirabilidade, leveza e 
resistência, e muito fácil de limpar.

“Metal free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti-perfuraçao e topo de segurança não 
metálicos

Sola Ultralight Biodensidade Poliuretano, muito leve e 
com o máximo coeficiente anti-deslize SRC

Tamanhos_ 36 a 47

anti estático
Repelente
de agua
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anti-deslizante

E S D
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        1688-ZUP PRO
 Sapato mod. “AQUILES” 
Sapato ESD Microfibra em S3 “Metal Free” sola Ultralight de
Poliuretano dupla densidade SRC

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos calorosos onde se requeira calçado sem 
partes metálicas não condutoras (Metal Free), com um 
alto coeficiente anti-deslize (SRC) ou seja necessário 
um calçado mais leve (com protecções não metálicas) 
e mais flexível (com palmilha anti-perfuraçao não 
metálica), tais como logística, oficinas, automoçao, 
manutenções, fabrico, etc.

Características 
e vantagens

• Tecido microfibra de transpirabilidade muito alta, leve 
e resistente e muito fácil de limpar.
• “Metal Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti-perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola Ultralight Biodensidade Poliuretano, muito leve e 
com o máximo coeficiente anti-deslize SRC.

EN20345 S1P Tamanhos_ 36 a 47
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Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos calorosos onde se requeira calçado sem 
partes metálicas não condutoras (Metal Free), com um 
alto coeficiente anti-deslize (SRC) ou seja necessário 
um calçado mais leve (com protecções não metálicas) 
e mais flexível (com palmilha anti-perfuraçao não 
metálica), tais como logística, oficinas, automoçao, 

Tecido microfibra de transpirabilidade muito alta, leve 

“Metal Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti-perfuração e topo de segurança não 

Sola Ultralight Biodensidade Poliuretano, muito leve e 

CalçadodeSEGURANÇA
Anibal Plus U-Light
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        1688-ZUF PRO
 Sapato mod. “DRACO” 
Sapato Microfibra en S1P “Metal Free” sola Ultralight de
Poliuretano dupla densidade SRC

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti- deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais leve 
(com proteções não metálicas)  e  mais flexível (com 
palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Tecido Microfibra  de alta  transpirabilidade,  leveza e 
resistência, e muito fácil de limpar.
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola Ultralight Bio densidade Poliuretano, muito leve e 
com o máximo coeficiente anti deslize SRC.

EN20345 S1P Tamanhos_ 36 a 47
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        1688-BUF PRO
 Bota mod. “ATLANTA” 
Bota Microfibra em S1P “Metal Free” sola Ultralight  de
Poliuretano dupla densidade SRC

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti- deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais 
leve (com proteções não metálicas)  e mais flexível (com 
palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Tecido Microfibra  de alta  transpirabilidade,  leveza e 
resistência, e muito fácil de limpar.
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola Ultralight Bio-densidade Poliuretano, muito leve e 
com o máximo coeficiente anti deslize SRC.

EN20345 S1P Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-BC PRO
 Bota mod. “CRETA”  
Bota Microfibra em S3. Sola de Poliuretano dupla 
densidade SRC.

Aplicações Uso geral (Calçado de Segurança) e especialmente 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade 
(S3), trabalhos onde se requeira calçado sem partes 
metálicas não condutoras (Metal Free), com um alto 
coeficiente anti-deslize (SRC) ou seja necessário um 
calçado mais leve (com protecções não metálicas) 
e mais flexível (com palmilha anti-perfuraçao não 
metálica).

Caracte-
rísticas e 
vantagens

• Tecido Microfibra S3 (Resistência à penetração e 
absorção de agua)
• O tecido microfibra, esteticamente muito parecido 
à pele, mas de transpirabilidade muito alta, leve e 
resistente.
• “Metal Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola Biodensidade Poliuretano máximo coeficiente 
anti-deslize SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-
Bota mod. “CRETA”  

Bota Microfibra em S3. Sola de Poliuretano dupla 
densidade SRC.

Aplicações Uso geral (Calçado de Segurança) e especialmente 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade 
(S3), trabalhos onde se requeira calçado sem partes 
metálicas não condutoras (Metal Free), com um alto 
coeficiente anti-deslize (SRC) ou seja necessário um 
calçado mais leve (com protecções não metálicas) 
e mais flexível (com palmilha anti-perfuraçao não 
metálica).

Caracte-
rísticas e 
vantagens

•
absorção de agua)
•
à pele, mas de transpirabilidade muito alta, leve e 
resistente.
•
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
•
anti-deslize SRC.

CalçadodeSEGURANÇA
Anibal Plus Microfibra
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        1688-ZS PRO
 Sapato mod. “MIKONOS”  
Sapato Microfibra em S3. Sola de Poliuretano dupla 
densidade SRC.

Aplicações Uso  Geral  (Calçado de  Segurança)  e  em  especial 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3), 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais 
leve (com proteções não metálicas) e mais flexível (com 
palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• O tecido microfibra, esteticamente muito parecido à pele, 
mas de transpirabilidade muito alta, leve e resistente.
• “Metal Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não metálicos.
• Sola Biodensidade Poliuretano máximo coeficiente anti-
deslize SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-BS PRO
 Bota mod. “RODAS”
Bota Microfibra com S3. Sola de Poliuretano dupla 
densidade SRC.

Aplicações Uso  Geral (Calçado de  Segurança)  e  em  especial 
trava os onde exista um alto índice de humidade (S3), 
trabalhos onde exista calçado sem partes metálicas não 
condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente anti 
deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais leve (com  
proteções  não  metálicas)  e  mais  flexível  (com planti 
lha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Tecido Microfibra S3 (Resistência à penetração e 
absorção de agua).
• O tecido microfibra, esteticamente muito parecido à pele, 
mas de transpirabilidade muito alta, leve e resistente.
• “Metal Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não metálicos.
• Sola Biodensidade Poliuretano máximo coeficiente anti-
deslize SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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 1688-ZS PRO

        1688-
Bota mod. “RODAS”

Bota Microfibra com S3. Sola de Poliuretano dupla 
densidade SRC.

Aplicações Uso  Geral (Calçado de  Segurança)  e  em  especial 
trava os onde exista um alto índice de humidade (S3), 
trabalhos onde exista calçado sem partes metálicas não 
condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente anti 
deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais leve (com  
proteções  não  metálicas)  e  mais  flexível  (com planti 
lha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Tecido Microfibra S3 (Resistência à penetração e 
absorção de agua).
• O tecido microfibra, esteticamente muito parecido à pele, 
mas de transpirabilidade muito alta, leve e resistente.
• “Metal Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não metálicos.
• Sola Biodensidade Poliuretano máximo coeficiente anti-
deslize SRC.

Aplicações Uso  Geral  (Calçado de  Segurança)  e  em  especial 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3), 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti deslize (SRC) ou se necessite um calçado mais 
leve (com proteções não metálicas) e mais flexível (com 
palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• O tecido microfibra, esteticamente muito parecido à pele, 
mas de transpirabilidade muito alta, leve e resistente.
• “Metal Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não metálicos.
• Sola Biodensidade Poliuretano máximo coeficiente anti-
deslize SRC.

EN20345 S3
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Resistente a
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CalçadodeSEGURANÇA
Anibal Plus PU/GOMA
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        1688-ZPG PRO
 Sapato mod. “ESCIPION” 
Sapato pele Nobuk em S3. Sola de Poliuretano/Borracha  de
Nitrilo (HRO).

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e  trabalhos onde:
- A temperatura  do chão seja elevada (Oficinas metálicas 
e fábricas com elementos incandescentes, trabalho em 
asfalto, colocação de telhados e chapas…).
- Seja necessária maior resistência a hidrocarbonetos e 
ao deslize (Gasolineiras, refinarias, oficinas…).

Características 
e vantagens

• Pele Nobuk S3 (Resistência à penetração e absorção 
de agua).
•  “Metal  Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálico. Mais leve e magnético.
•   HRO. Resistência  ao  calor  por  contato  (300ºC/1 
minuto).
• CI: Isolamento perante o frio do piso completo.
•  Sola Bio densidade Poliuretano/Borracha de Nitrilo. 
Zona de conforto em Poliuretano e zona de contato 
com o chão em borracha de Nitrilo (maior resistência a 
temperatura  e hidrocarbonetos).
•  Palmilha em EVA conformada para maior conforto.
•  Tira retrorrefletora posterior 3M (maior visibilidade).
• Máximo coeficiente anti deslize SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-BPG PRO
 Bota mod. “ASDRUBAL” 
Bota pele Nobuk en S3. Sola de Poliuretano/Borracha de 
nitrilo (HRO).

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e trabalhos onde:
- A temperatura do chão seja elevada (oficinas metálicas 
e fábricas com elementos incandescentes, trabalho em 
asfalto, colocação de telhados e chapas…).
- Seja necessária maior resistência a hidrocarbonetos e 
ao deslize (gasolineiras, refinarias, oficinas…).

Características 
e vantagens

• Pele Nobuk S3 (Resistência à penetração e absorção 
de agua).
•  “Metal  Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança nao 
metálicos.
•   HRO. Resistência  ao  calor  por  contato  (300ºC/1 
minuto).
• CI. Isolamento perante o frio do piso completo.
•  Sola Bio densidade Poliuretano/Borracha de Nitrilo. 
Zona de conforto em Poliuretano e zona de contato 
com o chão em borracha de Nitrilo (maior resistência a 
temperatura  e hidrocarbonetos).
•  Palmilha em EVA conformada para maior conforto.
•  Tira retrorrefletor posterior 3M (maior visibilidade).
• Máximo coeficiente anti deslize SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-BTSP
 Bota mod. “ARES” 
Bota tipo Trekking sem protecção em microfibra aveludada 
categoria 02 sola de Poliuretano dupla densidade SRC

Aplicações Uso  Geral  (Calçado  de   Trabalho)  em   todas 
aquelas tarefas que pela sua atividade concreta 
nao requeiram nem topo de segurança nem 
resistência à perfuração na sola (logística, 
conservação, decoração, recoleta em agricultura, 
jardinaria, manutenção, gado…) e em ambientes 
húmidos.

Características 
y ventajas

• Bota desenho tipo Trekking.
• Microfibra felpada combinada com um tecido de 
alto rendimento e alta resistência a descosidos e 
desgarros.
• Resistência 
• à penetração da agua (02) .
• Sola Bio densidade Poliuretano máximo 
coeficiente anti deslize  SRC.

EN20347 Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-BT PRO
 Bota mod. “TROYA” 
Bota tipo Trekking pele aveludada em S1P
Sola de Poliuretano dupla densidade SRC.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e especialmente 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes 
metálicas (Metal Free) com um alto coeficiente 
anti-deslize (SRC) ou seja necessário um calçado 
mais leve (com protecções não metálicas) e 
mais flexível ( com palmilha anti-perfuraçao não 
metálica).

Características 
e vantagens

• Bota design tipo Trekking
• Pele aveludada combinada com um tecido de 
alto rendimento e alta resistência a descosidos e 
desgarres.
• “Metal Free”. Calçado sem componentes 
metálicos. Palmilh anti-perfuraçao e topo de 
segurança não metálicos.
• Sola biodensidade Poliuretano máximo 
coeficiente anti-deslize SRC

EN20345 S1P Tamanhos_ 38 a 47
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Uso Geral (Calçado de Segurança) e especialmente 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes 
metálicas (Metal Free) com um alto coeficiente 
anti-deslize (SRC) ou seja necessário um calçado 
mais leve (com protecções não metálicas) e 
mais flexível ( com palmilha anti-perfuraçao não 

Pele aveludada combinada com um tecido de 
alto rendimento e alta resistência a descosidos e 

“Metal Free”. Calçado sem componentes 
metálicos. Palmilh anti-perfuraçao e topo de 

Sola biodensidade Poliuretano máximo 

Tamanhos_ 38 a 47

Calçado de trabalho
sem protecção 

CalçadodeSEGURANÇA
Anibal Sporty TREKKING
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        1688-BTS PRO
 Bota mod. “PRAXIS” 
Bota tipo Trekking com Membrana, fabricado em microfibra 
em S3 “Metal Free” sola Ultralight transparente de Poliuretano  
densidade dupla SRC

Aplicações Uso Geral (Calçado de  Segurança) e  em  especial 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes 
metálicas não condutoras (Metal Free), com um alto 
coeficiente anti-deslize (SRC) ou se necessite um 
calçado mais leve (com proteções não metálicas) 
e mais flexível (com palmilha anti perfuração  não 
metálica). Atividades e trabalhos extremos ao ar livre, 
com um alto esforço físico.

Características 
e vantagens

• Membrana  “AnibalTex”,  que  combina   uma  alta 
impermeabilidade (proteção contra frio, vento e agua) 
com uma alta transpirabilidade  (evacuação de vapor 
de agua procedente do suor pelo exercício físico).
• Tecido Microfibra  de alta transpirabilidade, leveza e 
resistência, e muito fácil de limpar.
• “Metal  Free”. Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálico.
• Sola Ultralight Bio-densidade Poliuretano, muito leve 
e com o máximo coeficiente anti-deslize SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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TEX
IMPERMEABILIDADE
TRANSPIRABILIDADE
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        1688-ZM PRO
 Sapato mod. “ATENAS” 
Sapato tipo mocassim piel afelpada en S1P. Sola de
Poliuretano dupla densidade SRC.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial  
trabalhos  onde  se  requeira  calçado sem 
partes  metálicas  não condutoras  (Metal Free), 
com um alto coeficiente anti deslize (SRC) ou se 
necessite um calçado mais leve (com proteções 
não metálicas) e mais flexível (com palmilha 
anti perfuração não metálica).

Características e 
vantagens

• Sapato  tipo mocassim  sem cordões,  muito 
confortável de por e tirar.
• Pele aveludada combinada com um tecido de 
alto rendimento 
• e alta resistência a descosidos e desgarres.
• “Metal Free”.   Calçado   sem  componentes 
metálicos. Palmilha anti perfuração e topo de 
segurança não metálicos.
• Sola     Bio-densidade     Poliuretano     máxi 
mo coeficiente anti-deslize  SRC.

EN20345 S1P Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-ZD PRO
 Sapato mod. “OLIMPIA” 
Sapato pele Nobuk 1ª en S1P. Sola de Poliuretano dupla 
densidade.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos  onde se realizem longos percursos durante 
a jornada laboral (armazenistas, atividades relacionadas 
com o transporte….), que requeiram calçado sem partes 
metálicas  não condutoras  (Metal Free) ou se necessite 
um calçado mais leve  (com proteções não metálicas)  
e mais flexível (com palmilha anti- perfuração não 
metálica).

Características 
e vantagens

• Design desportivo.
• Tecido Nobuk (Pele flor mas mais transpirável, suave, 
consistente e resistente).
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha   Anti- perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola Bio-densidade Poliuretano.
• Palmilha em EVA para maior conforto.

EN20345 S1P Tamanhos_ 37 a 47
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metálicas  não condutoras  (Metal Free) ou se necessite 
um calçado mais leve  (com proteções não metálicas)  
e mais flexível (com palmilha anti- perfuração não 

Tecido Nobuk (Pele flor mas mais transpirável, suave, 

“Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha   Anti- perfuração e topo de segurança não 

Palmilha em EVA para maior conforto.

Tamanhos_ 37 a 47

Máxima Flexibilidade

não metálicas) e mais flexível (com palmilha 

Sapato  tipo mocassim  sem cordões,  muito 

Pele aveludada combinada com um tecido de 

“Metal Free”.   Calçado   sem  componentes 
metálicos. Palmilha anti perfuração e topo de 

Sola     Bio-densidade     Poliuretano     máxi 

CalçadodeSEGURANÇA
Anibal Sporty DEPORTIVOS
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Máxima Flexibilidade

Máxima Flexibilidade
Alta  Transpiração

        1688-ZDTA PRO
 Sapato mod. “MARATHON” 
Sapato desportivo azul malha transpirável e microfibra  S1P. 
Sola de tripla densidade.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos  onde se realizem longos recorridos durante a 
jornada laboral (armazenistas, atividades relacionadas 
com o transporte….), que requeiram calçado sem partes 
metálicas  não condutoras  (Metal Free) ou se necessite um 
calçado mais leve (com proteções não metálicas) e mais 
flexível (com palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Design desportivo.
• Corte em rede transpirável e microfibra, muito leve, 
transpirável e resistente.
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola Tripla Densidade: TPU em zona anti torsão  + PU 
em zona absorção de impactos + Borracha de Nitrilo em 
zona contato com o chão.
• Palmilha em EVA para maior conforto.

EN20345 S1P Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-ZDTN PRO
Sapato mod. “KRONOS” 

Sapato desportivo preto corte injetado de PU sobre 
base textil S1P. Sola de tripla densidade.

Aplicações Uso  Geral  (Calçado  de   Segurança)   y 
en especial trabalhos   onde se realizem 
longos percursos durante a jornada laboral 
(armazenistas, atividades relacionadas com 
o transporte….),  que requeiram calçado sem 
partes metálicas não condutoras (Metal Free) 
ou se necessite um calçado mais leve (com 
proteções não metálicas) e mais flexível (com 
palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
y ventajas

• Design desportivo.
•  Corte realizado em injeção de poliuretano 
mediante   processo   CPU, insertando   sobre 
uma base têxtil sem costuras, obtendo um 
corte com muita resistência ao rasgado, à 
abrasão e ao desgaste.
• “Metal Free”.  Calçado  sem componentes 
metálicos. Palmilha anti perfuração e topo de 
segurança não metálicos.
• Sola Tripla  Densidade: TPU em zona 
anti- torsão + PU em zona de absorção de 
impactos + Borracha de Nitrilo em zona de 
contato com o chão.
• Palmilha em EVA para maior conforto.

EN20345 S1P Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-
Sapato mod. “MARATHON” 

Sapato desportivo azul malha transpirável e microfibra  S1P. 
Sola de tripla densidade.

Aplicações

Características 
e vantagens

CalçadodeSEGURANÇA

155

CA
LÇ

A
D

O
 D

E
SE

G
U

R
A

N
ÇA



        1688-ZBM PRO
 Sapato mod. “ADRIATICO” 
Sapato tipo mocassim microfibra S2 “Metal Free” cor branca 
com sola de poliuretano densidade dupla

Aplicações Uso em múltiplos sectores e aplicações onde for 
necessário um calçado branco com topo de segurança, 
em ambientes húmidos (S2), que se requeira o máximo 
nível anti-deslize (SRC), como transporte de congelados, 
cozinhas, distribuição alimentar, trabalhos relacionados 
com pintura e decoração. 

Características 
e vantagens

• Sapato branco sem cordoes em microfibra. O tecido 
microfibra possui uma serie de vantagens com relação à 
pele: mais transpirável, mais flexível, mais higiénico, de 
limpeza mais fácil.
• Microfibra resistente à gordura e ao sangue (ASTM F 
1670).
• Sola em Poliuretano Biodensidade SRC
• Palmilha acolchoada e anti-bacteriana.

EN20345 S2 Tamanhos_ 35 a 47
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        1688-BBV PRO
 Bota mod. “ALBORAN” 
Bota microfibra branca S2 “Metal Free” com sola de 
poliuretano densidade dupla SRC

Aplicações Bota branca com topo de segurança, especialmente 
desenhada para  a  industria  alimentar,  com  ambientes  
húmidos (S2), onde se requeira  um nível anti deslizamento  
(SRC) especialmente alto, como transporte congelados, 
cozinhas, distribuição alimentar, talho e desmanche, 
piscifactoría, câmaras frigoríficas, trabalhos relacionados 
com pintura e decoração no exterior…

Características 
e vantagens

• O tecido microfibra  possui uma serie de vantagens 
com respeito à pele: mais transpirável, mais flexível, 
mais higiénico, de mais fácil limpeza.
• Microfibra resistente à gordura e ao sangue (ASTM 
F1670).
• Fecho mediante  velcro  com  cordão  interior  para 
melhor ajuste e com lingueta acolchoada de alto 
conforto.
• Sola isolante de frio (CI).
• Ponteira reforçada (contato com bidões, baldes, 
paletes…).
• Acolchoado interior para maior proteção.
• Palmilha    interior  acolchoada    de    alto    conforto, anti 
estática, antibacteriana, fungicida e com centralizador 
da almofadinha de calcário.
• Sola  transparente  de  cor  azul,  de  poliuretano de  
dupla  densidade,  com  muito alto  coeficiente anti 
deslize  SRC.

EN20345 S2 Tamanhos_ 35 a 47
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Sapato tipo mocassim microfibra S2 “Metal Free” cor branca 

Uso em múltiplos sectores e aplicações onde for 
necessário um calçado branco com topo de segurança, 
em ambientes húmidos (S2), que se requeira o máximo 
nível anti-deslize (SRC), como transporte de congelados, 
cozinhas, distribuição alimentar, trabalhos relacionados 

Sapato branco sem cordoes em microfibra. O tecido 
microfibra possui uma serie de vantagens com relação à 
pele: mais transpirável, mais flexível, mais higiénico, de 

Microfibra resistente à gordura e ao sangue (ASTM F 

Sola em Poliuretano Biodensidade SRC
Palmilha acolchoada e anti-bacteriana.

Tamanhos_ 35 a 47
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        1688-BSO PRO
 Bota mod. “ONUBA” 
Bota pele preta soldador fivela S3 com sola de 
poliuretano dupla densidade.

Aplicações Trabalhos relacionados com os processos de 
soldadura e técnicas afins com risco de salpicos 
de metais fundidos, chispas…e projeções 
incandescentes no geral.

Características e 
vantagens

• Fecho fivela desprendimento rápido, permite 
tirar de  modo   rápido   a  bota  em  caso  de 
salpicos incandescentes, faíscas…etc.
• Palmilha anti perfuração e topo de segurança 
não metálicas.
• Sola      Bio-densidade      Poliuretano     máximo 
coeficiente anti-deslizamento  SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 38 a 47
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        1688-BRE PRO
 Bota mod. “SAGUNTO” 
Bota pele preta S3 “Metal Free” com sola de Poliuretano 
densidade dupla.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde exista um alto incide de humidade (S3), 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti- deslizamento (SRC) ou se necessite um calçado 
mais leve (com proteções não metálicas) e mais flexível 
(com palmilha anti-perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Pele preta S3
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti  perfuração e topo de segurança não 
metálico.
• Sola  Bio densidade  Poliuretano  máximo   coeficiente 
anti deslizamento  SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 36 a 47

Resistente a
200 J

Palmilha
anti perfuração

Calçado
anti estático

Repelente
de agua

Resistente
aos óleos

Resistente a
hidrocarbonetos

Absorção
de choques

Sola
anti-deslizante

Ponteira
reforçada

Resistência
ao calor

Resistente a
200 J

Palmilha
anti perfuração

Calçado
anti estático

Repelente
de agua

Resistente
aos óleos

Resistente a
hidrocarbonetos

Absorção
de choques

Sola
anti-deslizante

Ponteira
reforçada

Resistência
ao calor

        1688-ZRE PRO
 Sapato mod. “TARRACO” 
Sapato pele preta S3 “Metal Free” com sola de Poliuretano  
densidade dupla.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde exista um alto indice de humidade (S3), 
trabalhos onde se requeira calçado sem partes metálicas 
não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente 
anti- deslizamento (SRC) ou se necessite um calçado 
mais leve (com proteções não metálicas) e mais flexível 
(com palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Pele negra S3
•  “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola  Bio densidade  Poliuretano  máximo   coeficiente 
anti deslizamento  SRC.

EN20345 S3 Tamanhos_ 36 a 47
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Características 
e vantagens

EN20345 S3
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        1688-BSPM PRO
 Bota mod. “EMERITA” 
Bota pele serragem castanha S1P “Metal Free” com sola de 
Poliuretano de densidade dupla

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em trabalhos 
onde se requeira calçado sem partes metálicas não 
condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente anti 
deslizamento (SRC)  ou   se   necessite   um   calçado   
mais   leve (com proteções não metálicas) e mais flexível 
(com palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Pele   serragem   combinada   com   um   tecido de   alto 
rendimento e alta resistência a descosidos e desgarros.
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola  Bio-densidade  Poliuretano  máximo   coeficiente 
anti-deslizamento  SRC.

EN20345 S1P Tamanhos_ 38 a 47
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CalçadodeSEGURANÇA
        1688-ZSRA PRO

 Sapato mod. “HISPALIS” 
Sapato pele serragem azul S1P “Metal Free” com sola de
Poliuretano dupla densidade.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em trabalhos 
onde se requeira calçado sem partes metálicas não 
condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente anti 
deslizamento (SRC)  ou   se   necessite   um   calçado   
mais   leve (com proteções não metálicas) e mais flexível 
(com palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Pele   serragem   combinada   com   um   tecido de   alto 
rendimento e alta resistência a descosidos e desgarros. 
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha Anti perfuração  e  topo   de   segurança   não 
Metálicos.
• Sola densidade   Poliuretano  máximo   coeficiente anti 
deslizamento SRC.

EN20345 S1P Tamanhos_ 35 a 47
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        1688-ZSRM PRO
 Sapato mod. “LUSITANIA” 
Sapato pele serragem castanho S1P  “Metal Free” com sola 
de Poliuretano dupla densidade

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em trabalhos 
onde se requeira calçado sem partes metálicas não 
condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente anti 
deslizamento (SRC)  ou   se   necessite   um   calçado   
mais   leve (com proteções não metálicas) e mais flexível 
(com palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Pele   serragem   combinada   com   um   tecido de   alto 
rendimento e alta resistência a descosidos e desgarros.
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha anti perfuração e topo de segurança não 
metálicos.
• Sola  Bio.densidade  Poliuretano  máximo   coeficiente 
anti deslizamento  SRC.

EN20345 S1P Tamanhos_ 35 a 47
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deslizamento (SRC)  ou   se   necessite   um   calçado   
mais   leve (com proteções não metálicas) e mais flexível 
(com palmilha anti perfuração não metálica).

Características 
e vantagens

• Pele   serragem   combinada   com   um   tecido de   alto 
rendimento e alta resistência a descosidos e desgarros. 
• “Metal Free”.  Calçado sem componentes metálicos. 
Palmilha Anti perfuração  e  topo   de   segurança   não 
Metálicos.
• Sola densidade   Poliuretano  máximo   coeficiente anti 
deslizamento SRC.
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        1688-BRS3
 Bota mod. “NUMANCIA” 
Bota pele preta em S3 com sola de Poliuretano densidade.

Aplicações Uso  Geral  (Calçado de  Segurança)  e  em  especial 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3) 
e se necessite um alto índice anti deslizamento (SRC).

Características 
e vantagens

• Pele negra S3 (Resistência à penetração e absorção 
e agua).
• Sola Bio densidade Poliuretano (zona de conforto 
menor densidade que a zona de contato com o chão.
• Palmilha em EVA conformada para maior conforto Tira 
retro-refletora 3M (maior visibilidade).

EN20345 S3 Tamanhos_ 36 a 47
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        1688-ZRS3
 Sapato mod. “LUCENTUM” 
Sapato pele preta em S3 com sola de Poliuretano  dupla 
densidade.

Aplicações Uso Geral (Calçado de Segurança) e em especial 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3) 
e se necessite um alto índice anti deslizamento (SRC).

Características 
e vantagens

• Pele preta S3 (Resistência à penetração e absorção da 
agua)
• Sola Biodensidade Poliuretano (zona de conforto 
menor densidade que a zona de contacto com o chão)
• Palmilha em EVA conformada para maior conforto
• Fita retrofletora lateral 3M (maior visibilidade)

EN20345 S3 Tamanhos_ 36 a 47
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Aplicações Uso  Geral  (Calçado de  Segurança)  e  em  especial 
trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3) 
e se necessite um alto índice anti deslizamento (SRC).

Características 
e vantagens

• Pele negra S3 (Resistência à penetração e absorção 
e agua).
• Sola Bio densidade Poliuretano (zona de conforto 
menor densidade que a zona de contato com o chão.
• Palmilha em EVA conformada para maior conforto Tira 
retro-refletora 3M (maior visibilidade).

EN20345 S3 Tamanhos_ 36 a 47
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 1688-ZRS3

trabalhos onde exista um alto índice de humidade (S3) 
e se necessite um alto índice anti deslizamento (SRC).

Características 
e vantagens

• Pele preta S3 (Resistência à penetração e absorção da 
agua)
• Sola Biodensidade Poliuretano (zona de conforto 
menor densidade que a zona de contacto com o chão)
• Palmilha em EVA conformada para maior conforto
• Fita retrofletora lateral 3M (maior visibilidade)

EN20345 S3 Tamanhos_ 36 a 47
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        1688-Z
 Sapato mod. “UXAMA” 
Sapato pele preta S1P com sola de Poliuretano 
densidade dupla

Aplicações Uso Geral em múltiplos sectores e aplicações 
onde se necessite um calçado de segurança 
(topo de segurança e palmilha anti perfuração), 
como construção, oficinas, logística, automoção e 
fabrico e industria no geral.

Caracte-
rísticas e 
vantagens

• Pele negra S1P
• Topo de segurança e palmilha anti perfuração 
em aço.
• Sola Bio densidade Poliuretano (zona de 
conforto menor densidade que a zona de contato 
com o chão).

EN20345 S1P Tamanhos_ 36 a 47
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        1688-B
 Bota mod. “MASTIA” 
Bota pele preta S1P com sola de Poliuretano densidade 
dupla

Aplicações Uso Geral em múltiplos sectores e aplicações 
onde se necessite um calçado de segurança 
(topo de segurança e palmilha anti perfuração), 
como construção, oficinas, logística, automoção e 
fabrico e industria no geral.

Caracte-
rísticas e 
vantagens

• Pele negra S1P
• Tope de segurança e palmilha anti perfuração 
em aço.
• Sola Bio-densidade Poliuretano (zona de 
conforto menor densidade que a zona de contato 
com o chão).

EN20345 S1P Tamanhos_ 36 a 47
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CalçadodeSEGURANÇA
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        1688-BSO
 Bota mod. “VULCANO” 
Bota pele preta Soldador  fivela  S1P com sola de
Poliuretano densidade dupla

Aplicações Trabalhos relacionados com os processos de 
soldadura e técnicas afins com risco de salpicos 
de metais fundidos, faíscas…e projeções 
incandescentes no geral.

Caracte-
rísticas e 
vantagens

• Echo fivela desprendimento rápido, permite tirar 
de  modo   rápido   a  bota  em  caso  de salpicos 
incandescentes, faíscas…etc.
• Topo de segurança e palmilha anti perfuração 
em aço.
• Sola Bio densidade Poliuretano (zona de 
conforto menor densidade que a zona de contato 
com o chão).

EN20345 S1P Tamanhos_ 38 a 47

Resistente a
200 J

Palmilha
anti perfuração

Calçado
anti estático

Resistente
aos óleos

Resistente a
hidrocarbonetos

Absorção
de choques

Sola
anti-deslizante

Ponteira
reforçada

Resistente a
200 J

Palmilha
anti perfuração

Calçado
anti estático

Resistente
aos óleos

Resistente a
hidrocarbonetos

Absorção
de choques

Sola
anti-deslizante

Ponteira
reforçada

        1688-ZS
 Sapato mod. “SCORPIO” 
Sapato pele serragem perfurada cinzenta S1P con sola 
de Poliuretano densidade dupla

Aplicações Uso Geral em múltiplos sectores e aplicações 
onde se necessite um calçado de segurança (topo 
de   segurança   e   palmilha anti perfuração)   em 
ambientes calorosos, como construção, oficinas, 
agricultura, logística, automação e fabrico e 
industria no geral.

Caracte-
rísticas e 
vantagens

• Pele serragem perfurada combinada com um 
tecido de alto rendimento e alta resistência a 
descosidos e desgarros.
• Tope de segurança y palmilha anti perfuração 
em aço.
• Sola Bio densidade Poliuretano (zona de 
conforto menor densidade que a zona de contato 
com o chão).

EN20345 S1P Tamanhos_ 35 a 47

Resistente a
200 J

Palmilha
anti perfuração

Calçado
anti estático

Resistente
aos óleos

Resistente a
hidrocarbonetos

Absorção
de choques

Sola
anti-deslizante

Ponteira
reforçada

Resistente a
200 J

Palmilha
anti perfuração

Calçado
anti estático

Resistente
aos óleos

Resistente a
hidrocarbonetos

Absorção
de choques

Sola
anti-deslizante

Ponteira
reforçada

Aplicações

Caracte
rísticas e 
vantagens

CalçadodeSEGURANÇA
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        1588-BAN
Bota de agua PVC cano alto PRETA.

        1588-BAV
Bota de agua PVC cano alto VERDE.

Aplicações Trabalhos em condições de humidade extrema 
ou com agua, para usos no exterior (construção, 
agrícola…).

Características 
e vantagens

• Bota de agua de PVC em cana e sola.
• Sola anti deslizante e resistente a 
hidrocarbonetos.
• Forro interior em poliéster.

Tamanhos_ 35 a 47

        1588-BAVS
Bota de agua verde. Segurança (S5) PVC/Nitrilo cano alto.

Aplicações Trabalhos en condições de humidade extrema ou com agua e que se requeira proteção 
na ponteira e na palmilha.
Especialmente indicada para trabalhos no exterior (construção, industria, agrícola…)
com risco de impacto na ponteira ou risco de perfuração na sola.

Características 
e vantagens

• Bota de agua  de PVC em cana e PVC/Nitrilo na sola.
• Tope de segurança em aço extra grande e palmilha anti perfuração  em aço (S5).
• Absorção de energia no salto, anti estática e anti deslizante.
• Resistente a hidrocarbonetos. 
• Forro interior em poliéster.

EN 20345 Tamanhos_ 36 a 48

        1588-BAB
Bota de agua blanca PVC/Nitrilo cano alto.

Aplicações Trabalhos en condições de humidade extrema ou 
com agua. Especialmente indicada na industria 
alimentar.

Características 
e vantagens

• Bota de agua de PVC/Nitrilo em cana e sola.
• Sola resistente a hidrocarbonetos  (FO).
• Forro interior em poliéster.

Tamanhos_ 35 a 47

Trabalhos em condições de humidade extrema 
ou com agua, para usos no exterior (construção, 

Sola anti deslizante e resistente a 

Tamanhos_ 35 a 47

        1588-
Bota de agua verde. Segurança (S5) PVC/Nitrilo cano alto.

Aplicações

Características 
e vantagens

CalçadodeSEGURANÇA
Botasdeagua-Complementos y acessórios
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        1388-CV
Peúga de verão de cor cinzenta 

        1388-CI
Peúga de inverno de cor preta

Peúgas de trabalho tipo Trekking para atividades extremas e 
prolongadas.  A estrutura  exterior da peúga está reforçada com 
poliamida que dá resistência e com uma percentagem de lycra que 
dá elasticidade. Além disso, os pontos de maior frição incorporam um 
reforço extra de poliamida.

Tamanhos_ 39 a 42 - 43 a 46

        1588-BABS
Bota de agua branca. Segurança PVC/Nitrilo cano alto.

Aplicações Trabalhos en  condições  de  humidade  extrema ou 
com agua e que se requeira proteção na ponteira. 
Especialmente indicada na industria alimentar.

Características 
e vantagens

• Bota de agua de PVC/Nitrilo em cano e sola.
• Topo de segurança em aço extra grande.
• Absorção de energia no salto e anti-deslizante
• Forro interior em poliéster.

EN 20345 Tamanhos_ 36 a 48

        1388-CB
Cordão redondo para bota

        1388-CZ
Cordão redondo para sapato

        1388- 1388-CZ

 1388- 1388-CB

CalçadodeSEGURANÇA
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PERITOS EM
PROTEÇÃO 





Equipamentos desenhados e fabrica-
dos para oferecer a maior segurança e 
ergonomia para trabalhos em altura 
sob normativa europeia.

PROTEÇÃO
emALTURA
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Este  tipo   de  EPIs  encontram-se   catalogados 
dentro da categoria III que engloba os equipamentos 
de  desenho  complexos   destinados   a  proteger  
de todo perigo mortal ou que possam dani�car 
de forma grave e irreversível a saúde, pelo que 
o fabricante deve elaborar uma declaração  CE 
de conformidade depois de que um organismo  
notificado  tenha expedido  um certificado  CE de 
tipo e efetuado um controle de fabrico.
Exigências Gerais.
Requisitos aplicáveis a todos os EPIs: Ergonomia, 
Inocuidade, Conforto e E� cacia. 
Exigencias Complementares.
Quando   os   EPIs   levem   sistemas   de   ajuste, 
deverão  estar fabricados  de tal maneira que, una 
vez ajustados, não possam (sob condições  de uso 
normais) desajustarem-se  independentemente da 
vontade do usuário.
_Norma EN353-2 
Dispositivos  deslizantes  anti quedas  com  linha  
de ancoragem  exível. 
_Norma EN354
Elementos de amarre.
_Norma EN355
Absorvedores de energia.
_Norma EN358
Epis para sujeição em posição de trabalho e 
prevenção de quedas em altura. Cintos para 
sujeição  e  retenção  e  componentes   de  amarre 
de sujeição. Aplicável a equipamentos destinados 
a manter o usuário na sua posição de trabalho 
(Sujeição) e impedir que chegue a um lugar onde 
se possa produzir  uma queda de altura (Retenção). 
Em nenhum caso um sistema de sujeição ou 
retenção se deve usar como anti-queda.
_Norma EN360
Dispositivos anti-quedas retráteis.
_Norma EN361
Arneses anti queda.
_Norma EN362
Conetores. 
_Norma EN363  
Esta norma especi�ca a terminologia e os requisitos 
gerais  dos  sistemas  anti quedas  utilizados como 
EPIs contra queda de altura. Devem desenhar-se 
e fabricar-se com um nível alto de proteção  que 
não gere riscos, de fácil colocação,  leves e sem 
desajustes, e que permitam uma posição correta 
depois da paragem.
_Norma EN364   
Regula os métodos de ensaio.
_Norma EN365   
Requisitos generales para instrucciones de uso y 
marcado.

_Norma EN813 
Trabalhos em Suspensão.
_Marcado
Marca CE (ao se tratar de equipamentos de 
proteção individual  de categoria  3) seguido  do 
número do organismo de controle autorizado.
Nome do fabricante. Modelo do dispositivo. 
Numero de serie ou lote. Mês e ano de fabrico. 
Materiais de fabrico.
_Instrucciones de Uso
Nome do fabricante ou distribuidor e morada dos 
mesmos.  Modelo.
Instruções de armazenamento, limpeza e 
manutenção. Outras indicações que o fabricante 
considere oportunas.
_Mantenimiento.
Segundo a norma EN365 cada equipamento terá que 
ser revisto pelo usuário de maneira visual antes de 
cada  uso  para  encontrar  possíveis  desperdícios. 
A vida útil dos equipamentos  STEELPRO é de 
aproximadamente  5  anos,  dependendo   sempre 
das condições  de uso e manutenção  (o uso 
diário, exposição ao sol, roce com arestas e outros 
dispositivos,  transporte…etc reduzem a vida dos 
equipamentos).
Terá que se  passar  uma  revisão  anual  por  parte  
do fabricante  a partir  da data  do  primeiro  uso,  e 
substitui-los  aos  5  anos  desde  a  data  de fabrico   
ou  data  do  primeiro   uso.
Para  as revisões  anuais  terá que se  valorizar  
sempre  o custo das mesmas, o transporte…etc. 
perante o custo da aquisição  de um produto  novo 
(com maiores garantias ao serem equipamentos 
novos e sem usar) e com uma data de fabricação  
mais recente. Devido  ao custo  atual  dos 
equipamentos  costuma ser mais  recomendável  
desde  o  ponto  de  vista  do custo e sobretudo 
da segurança, substituir os equipamentos por uns 
novos.

SIMBOLOGÍA

NORMATIVAeuropeia 

Engate de
posicionamento

Engate de
assento

Engate
dorsal

Engate
esternal
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        1888-ATS
 Arnês mod. “APACHE” 
Arnês  APACHE para  trabalhos  em   suspensão, anti-quedas e 
posicionamento.

Características Arnês anti quedas com arnês de assento e com cinto de 
posicionamento. Engate ventral,  dorsal, frontal e cinto de 
posicionamento regulável com anilhas de sujeição laterais 
segundo EN358.
• Arnês de grande ergonomia, leveza  e versatilidade.
• Anilha dorsal e esternal em alumínio e acordes com a EN361.
• Anilha ventral em alumínio acorde com a EN813.
• Anilhas laterais com cinto  em alumínio  acordes com a
• EN358.
• Costas e perneiras acolchoadas.
• Cinto  de  posicionamento  regulável  com  anilhas  para 

trabalhos de posicionamento em postes, torres…etc.
• Dupla regulação arnês e regulação nas pernas para melhor 

adaptação.

Usos e 
manuseamento

e atividades que requeiram trabalhar em suspensão, com 
risco de queda em altura e necessidade de se posicionar 
para trabalhar em atividades relacionadas com a construção, 
manutenção de fachadas, torres, postes e andaimes,  
industria, refinarias, plantas geradoras, montagens, resgate e 
emergências…

EN361  Arneses anti quedas
EN358 Cintos e componentes para sujeição e retenção
EN813 Arneses de assento

PROTEÇÃOenALTURA
ARNESES E CINTOS
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        1888-AC PLUS
 Arnês mod. “STEELTEC PRO” 
Arnês STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com cinto de 
posicionamento e alongador.

Características Arnês regulável com engate dorsal e esternal e cinto de 
posicionamento regulável com anilhas de sujeição laterais 
segundo EN358, com alongador dorsal.
• Arnês de grande ergonomia, conforto e versatilidade.
• Anilha dorsal e esternal acordes com a EN361.
• Costas e pernas acolchoadas.
• Anilha dorsal com alongador.
• Fivelas automáticas em pernas.
• Costuras mais resistentes aos raios ultravioletas  (UV).
• Cinto  de  posicionamento  regulável  com  anilhas  para 

trabalhos de posicionamento em postes, torres…etc.
• Dupla regulação  no  peito  e  em  pernas  para  melhor 

adaptação.
•  Anilha dorsal de duplo  corpo para maior segurança.

Usos e 
manuseamento

em atividades com risco de queda em que altura e necessidade 
de se posicionar  para  trabalhar  em  atividades  relacionadas  
com a construção,  manutenção  de fachadas, torres,  postes e   
andaimes, industria,   refinarias, montagens…

EN361  Arneses anti quedas
EN358 Cintos e componentes para sujeição e retenção

Cinto  de  posicionamento  regulável  com  anilhas  para 
trabalhos de posicionamento em postes, torres…etc.

• Dupla regulação  no  peito  e  em  pernas  para  melhor 
adaptação.

•  Anilha dorsal de duplo  corpo para maior segurança.

Usos e
manuseamento

em atividades com risco de queda em que altura e necessidade 
de se posicionar  para  trabalhar  em  atividades  relacionadas  
com a construção,  manutenção  de fachadas, torres,  postes e   
andaimes, industria,   refinarias, montagens…

EN361  Arneses anti quedas
EN358 Cintos e componentes para sujeição e retenção
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        1888-AC
 Arnês mod. “STEELTEC-1” 
Arnês STEELTEC-1 com engate dorsal e frontal com 
cinto de posicionamento.

Características Arnês regulável com engate dorsal y frontal y cinto 
de posicionamento regulável com anilhas de sujeição 
laterais segundo EN358.
• Arnês de grande versatilidade.
• Engate frontal (esternal)
• Cinto de posicionamento regulável com anilhas 

para trabalhos de posicionamento em postes, 
torres...

• Dupla regulação no peito e nas pernas para 
melhor adaptação.

• Anilha dorsal de duplo  corpo para maior 
segurança

Usos e 
manusea-
mento

em  atividades  com  risco  de  queda em  altura 
y necessidade de se posicionar para trabalhar 
em atividades relacionadas com a construção, 
manutenção    de    fachadas,   torres, postes 
e   andaimes,       industria, refinarias,   plantas 
geradoras, montagens…

EN361  Arneses anti quedas
EN358  Cintos e componentes para sujeição e retenção 

PROTEÇÃOenALTURA
ARNESES E CINTOS
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        1888-AB
 Arnês mod. “STEELSAFE-1” 
Arnês STEELSAFE-1 com engate dorsal.

Características Arnês básico com anilha dorsal de engate e regulação
• Arnês muito versátil e leve
• Regulação dupla no peito e nas perneiras para melhor 

adaptação. 
• Anilha dorsal de corpo duplo para maior segurança

Usos e 
manusea-
mento

em actividades com risco de queda de altura em 
construção, manutenção de fachadas e coberturas, 
industria, montagens

EN361  Arneses anti quedas

        1888-ABF
 Arnês mod. “STEELSAFE-2” 
Arnês STEELSAFE-2 com engate dorsal e frontal.

Características Arnês regulável com engate dorsal y frontal.
• Arnês muito versátil e leve.
• Engate frontal (esternal) com cobertura.
• Dupla regulação no peito e nas pernas para melhor 

adaptação.
• Anilha dorsal de corpo duplo para maior segurança.

Usos e 
manusea-
mento

em  atividades   com  risco   de  queda  em  altura 
em construção, manutenção de fachadas e coberturas, 
industria, montagens…

EN361  Arneses anti quedas

Arnês básico com anilha dorsal de engate e regulação

Regulação dupla no peito e nas perneiras para melhor 

Anilha dorsal de corpo duplo para maior segurança

em actividades com risco de queda de altura em 
construção, manutenção de fachadas e coberturas, 

Arnês STEELSAFE-2 com engate dorsal e frontal.

Características

Usos e
manusea
mento
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        1888-CP
 Cinto mod. “DAKOTA” 
Cinto DAKOTA para trabalhos de posicionamento.

Características Cinto de sujeição em posição de trabalho (posicionamento) 
e prevenção (sujeição) de quedas em altura com duas 
anilhas laterais.
• Muito   leve, com   cinto   acolchoado,     desenhado 

especialmente para trabalhos que requeiram  sujeição 
para  posicionamento  (trabalhar  com  maõs  livres) 
ou trabalhos que requeiram impedir que o trabalhador 
alcance  um  ponto   onde  se possa  produzir   uma 
queda (no indicado para se usar com o propósito de 
detenção de uma queda).

• Regulável.
• 2 anilhas  laterais  para  fixar componentes  de 

amarre de sujeição segundo a EN358 em trabalhos de 
posicionamento em postes, torres…etc.

• Costuras mais  resistentes  aos  raios  ultra-violetas (UV).

Usos e 
manusea-
mento

em  atividades  com  necessidade  de  se posicionar  
para trabalhar ou impedir que se alcance um ponto de 
queda em construção, limpeza, manutenção, torres, 
postes e andaimes, industria, montagens,… (não estão 
indicados para deter uma queda).

EN358   Cintos e componentes para sujeição e retenção

        1888-CTS
 Arnês mod. “APACHE TREE” 
Cinto APACHE TREE para trabalhos em suspensão  e 
posicionamento.

Características Arnês  de  assento  com   cinto   de  posicionamento.
Engate ventral  e cinto de posicionamento regulável com 
anilhas de sujeição laterais segundo EN358.
• Muito leve e confortável,  desenhado especialmente para 

trabalhos que requeiram     sujeição para posicionamento 
ou trabalhos em suspensão segundo a EN813 (não 
indicado para se usar com o propósito de detenção de 
uma queda).

•  Cinto e pernas acolchoadas.
•  Regulável nas pernas.
• Cinto de posicionamento regulável com anilhas para 

trabalhos de posicionamento em postes, torres…
•  Anilhas de alumínio anodizado.

Usos e 
manusea-
mento

em  atividades  com  necessidade  de se posicionar  para 
trabalhar, sujeitar-se ou para trabalhos que requeiram  
suspensão em construção, limpeza, manutenção, torres, 
postes e andaimes, industria, refinarias, montagens, 
trabalhos de poda… (não estão indicados para deter 
uma queda).

EN358  Cintos e componentes para sujeição e retenção 
EN813  Arneses de assento

PROTEÇÃOemALTURA
ARNESES E CINTOS
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        1888-KIT1
 1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 
Arnês STEELSAFE-1 com engate  dorsal  (1888-AB),  corda  de 1,5  metros
(1888-CU1.5), 2 mosquetões aço rosca AZOR (1888-MAR).

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 
Arnês STEELSAFE-1 com engate  dorsal  (1888-AB),  corda  de 1,5  metros

        1888-KIT3
 1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR
Arnês  STEELSAFE-1 com  engate  dorsal  (1888-AB),  corda  de  14m Ø
regulável de 1 a 2 metros de comprimento, (1888-CUR), 2 mosquetões aço 
rosca AZOR (1888-MAR).
regulável de 1 a 2 metros de comprimento, (1888-CUR), 2 mosquetões aço 

        1888-KIT2
 1888-AB + 1888-ACI 
Arnês STEELSAFE-1 com engate  dorsal  (1888-AB),  fita  com absorvedor
ERGO SHOCK  e mosquetões (1888-ACI).
Arnês STEELSAFE-1 com engate  dorsal  (1888-AB),  fita  com absorvedor

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 

1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR
Arnês  STEELSAFE-1 com  engate  dorsal  (1888-AB),  corda  de  14m Ø
regulável de 1 a 2 metros de comprimento, (1888-CUR), 2 mosquetões aço regulável de 1 a 2 metros de comprimento, (1888-CUR), 2 mosquetões aço 

KITS ALTURA
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        1888-KIT4
 1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR
Cinto DAKOTA para trabalhos de posicionamento (1888-CP), corda de 14 mm 
regulável de 1 a 2 metros de comprimento (1888-CUR), 2 mosquetoes aço 
rosca AZOR (1888-MAR).

        1888-KIT5
 1888-ABF + 1888-CURM 
Arnês  STEELSAFE-2 com  engate  dorsal e frontal  (1888-ABF),  corda
regulável com mosquetões (1888-CUR ).

        1888-KIT6
 1888-ABF + 1888-ACG 
Arnês STEELSAFE-2 com  engate  dorsal e frontal  (1888-ABF), fita  com 
absorvedor ERGO SHOCK  e mosquetão (1888-ACG).

1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR
Cinto DAKOTA para trabalhos de posicionamento (1888-CP), corda de 14 mm 
regulável de 1 a 2 metros de comprimento (1888-CUR), 2 mosquetoes aço 

1888-ABF + 1888-CURM 
Arnês  STEELSAFE-2 com  engate  dorsal e frontal  (1888-ABF),  corda

1888-ABF + 1888-ACG 
Arnês STEELSAFE-2 com  engate  dorsal e frontal  (1888-ABF), fita  com 
absorvedor ERGO SHOCK  e mosquetão (1888-ACG).

PROTEÇÃOemALTURA
KITS ALTURA
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        1888-KIT7
 1888-ABF + 1888-DF +
       1888-C30 + 1888-CU1 + (2) 1888-MAR 
Arnês STEELSAFE-2 com  engate  dorsal  e frontal  (1888-ABF),  dispositivo 
WIND anti quedas deslizante   e de posicionamento  (1888-DF), corda de linha 
de vida 30 metros (1888-C30), corda de 1 metro (1888-CU1), 2 mosquetões 
aço  rosca AZOR (1888-MAR).

        1888-KIT8
 1888-AC + 1888-CURM + 
1888-CU1,5M 
Arnês STEELTEC-1 com  engate  dorsal  e frontal  com  cinto  de 
posicionamento   (1888-AC),  corda regulável   com  mosquetões 
(1888-CURM), corda de 1,5 metros ( 888-CU1,5M)

        1888-KIT9
 1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI 
Arnês  STEELTEC-1 com  engate dorsal  e  frontal  com  cinto  de 
posicionamento  (1888-AC), corda regulável com mosquetões (1888- 
CURM), fita com absorvedor ERGO SHOCK  e mosquetões (1888-ACI).

KIT9
1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI 

Arnês  STEELTEC-1 com  engate dorsal  e  frontal  com  cinto  de 
posicionamento  (1888-AC), corda regulável com mosquetões (1888- 
CURM), fita com absorvedor ERGO SHOCK  e mosquetões (1888-ACI).

KIT7
1888-ABF + 1888-DF +

       1888-C30 + 1888-CU1 + (2) 1888-MAR 
Arnês STEELSAFE-2 com  engate  dorsal  e frontal  (1888-ABF),  dispositivo 
WIND anti quedas deslizante   e de posicionamento  (1888-DF), corda de linha 
de vida 30 metros (1888-C30), corda de 1 metro (1888-CU1), 2 mosquetões 

1888-AC + 1888-CURM + 

Arnês STEELTEC-1 com  engate  dorsal  e frontal  com  cinto  de 
posicionamento   (1888-AC),  corda regulável   com  mosquetões 
(1888-CURM), corda de 1,5 metros ( 888-CU1,5M)

Arnês STEELSAFE-2 com  engate  dorsal  e frontal  (1888-ABF),  dispositivo 
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        1888-KIT10
 1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY
Arnês STEELTEC-1 com engate dorsal e frontal com cinto de posicionamento 
(1888-AC), corda regulável com mosquetões (1888-CURM), fita em “Y” com 
absorvedor ERGO SHOCK e mosquetões (1888-ACGY).

        1888-KIT11
 1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Arnês STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com 
cinto de posicionamento e prolongador (1888-AC PLUS), 
corda regulável com mosquetões (1888-CURM), fita 
elástica STEEL FLEX com absorvedor ERGO SHOCK e 
mosquetões (1888-AEG).

corda regulável com mosquetões (1888-CURM), fita 
elástica STEEL FLEX com absorvedor ERGO SHOCK e 
mosquetões (1888-AEG).

        1888-KIT12
 1888-AC PLUS + 1888-CURM + 1888-AEGY 
Arnês STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com cinto de 
posicionamento e prolongador (1888-AC PLUS), corda regulável com 
mosquetões (1888-CURM), fita elástica em “Y” STEEL FLEX com absorvedor 
e mosquetões (1888-AEGY).

1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY
Arnês STEELTEC-1 com engate dorsal e frontal com cinto de posicionamento 
(1888-AC), corda regulável com mosquetões (1888-CURM), fita em “Y” com 
absorvedor ERGO SHOCK e mosquetões (1888-ACGY).

KIT12
1888-AC PLUS + 1888-CURM + 1888-AEGY 

Arnês STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com cinto de Arnês STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com cinto de 
posicionamento e prolongador (1888-AC PLUS), corda regulável com posicionamento e prolongador (1888-AC PLUS), corda regulável com 

KIT11
1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Arnês STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com 

PROTEÇÃOemALTURA
KITS ALTURA

C A T Á L O G O  G E R A L180

P
R

O
TE

ÇÃ
O

EM
 A

LT
U

R
A



        1888-KIT11
 1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Arnês STEELTEC PRO com engate dorsal e esternal com 
cinto de posicionamento e prolongador (1888-AC PLUS), 
corda regulável com mosquetões (1888-CURM), fita 
elástica STEEL FLEX com absorvedor ERGO SHOCK e 
mosquetões (1888-AEG).
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        1888-AEGY
Fita Elástica em “Y” STEEL FLEX com absorvedor e mosquetões.

Características Fita elástica  em “Y” de  1.50 metros  com  absorvedor  de  energia  ERGO SHOCK, 
mosquetões de aço automático abertura rápida e 2 mosquetões leves de aluminio tipo 
gancho.
• Elemento de amarre em “Y” com absorvedor, o cual permite sempre estar sujeito ao 

ponto de ancoragem ao passar de um ponto de ancoragem para outro.
• A fita elástica permite evitar tropeços, poupar espaço…pelo menor  comprimento da 

fita em repouso, aumentando o conforto do usuário.
• Absorvedor  de energia  ERGO SHOCK, dissipador   de energia  em caso  de quedas 

de altura. 
• Comprimento total de 1.50 metros (incluindo mosquetões). Comprimento estendido 

1.80 metros
•  Mosquetão de aço automático  de abertura rápida de 20mm  abertura (para unir 

ao arnês).
• 2 mosquetões leves de alumínio tipo gancho de abertura rápida de 6 mm de abertura 

(para unir ao ponto de ancoragem)

Usos e 
manusea-
mento

como elemento de amarre  anti quedas, impedindo alcançar os pontos onde se possa 
produzir uma queda livre ou como elemento anti quedas no caso de que  esta se 
produza finalmente, em atividades que requeiram estar passando frequentemente de 
uma ancoragem para outra (Distância mínima ao chão de 6 metros).

EN354  Elementos de amarre 
EN355  Absorvedores de energia

Fita elástica  em “Y” de  1.50 metros  com  absorvedor  de  energia  ERGO SHOCK, 
mosquetões de aço automático abertura rápida e 2 mosquetões leves de aluminio tipo 

Elemento de amarre em “Y” com absorvedor, o cual permite sempre estar sujeito ao 

A fita elástica permite evitar tropeços, poupar espaço…pelo menor  comprimento da 

Absorvedor  de energia  ERGO SHOCK, dissipador   de energia  em caso  de quedas 

Comprimento total de 1.50 metros (incluindo mosquetões). Comprimento estendido 

 Mosquetão de aço automático  de abertura rápida de 20mm  abertura (para unir 

2 mosquetões leves de alumínio tipo gancho de abertura rápida de 6 mm de abertura 

como elemento de amarre  anti quedas, impedindo alcançar os pontos onde se possa 
produzir uma queda livre ou como elemento anti quedas no caso de que  esta se 
produza finalmente, em atividades que requeiram estar passando frequentemente de 

PROTEÇÃOemALTURA
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        1888-AE
Fita Elástica STEEL FLEX com absorvedor e mosquetões.

Características Fita elástica de 1.50 metros  com  absorvedor  de  energia  ERGO 
SHOCK, com 2 mosquetões de aço automático  de abertura rápida.
• A fita elástica permite evitar tropeços, poupar espaço…pelo 

menor  comprimento da fita em repouso, aumentando o conforto 
do usuário.

• Absorvedor  de  energia  ERGO SHOCK, dissipador  de energia em 
caso de quedas em altura.

• Comprimento total de 1.50 metros (incluindo mosquetões). 
Comprimento estendida: 1.80 metros

• Dois mosquetões de aço automáticos  de abertura  rápida de
• 20mm abertura (para unir ao arnês e ao ponto de ancoragem).

Usos e 
manuseamento

como  elemento  de  amarre    anti quedas,  impedindo  alcançar  os 
pontos onde se possa produzir uma queda livre ou como elemento 
anti quedas no caso de que esta se produza finalmente. (Distância 
mínima até ao chão de 6 metros).

EN354   Elementos de amarre
EN355   Absorvedores de energia

        1888-AEG
Fita Elástica STEEL FLEX com absorvedor e mosquetões.

Características Fita elástica de 1.50 metros  com  absorvedor  de  energia  ERGO 
SHOCK,  mosquetões de aço automático abertura rápida e mosquetão 
leve de Alumínio tipo gancho.
• A fita elástica permite evitar tropeços, poupar espaço…pelo 

menor  comprimento da fita em repouso, aumentando o conforto 
do usuário.

• Absorvedor  de  energia  ERGO SHOCK, dissipador  de energia em 
caso de quedas em altura.

• Comprimento total de 1.50 metros (incluindo mosquetões). 
Comprimento estendida: 1.80 metros

• Mosquetão de aço automático de abertura rápida de 20mm 
abertura (para unir ao arnês).

• Mosquetão leve de alumínio tipo gancho de abertura rápida de
• 60mm de abertura (para unir ao ponto de ancoragem).

Usos e 
manuseamento

como  elemento  de  amarre    anti quedas,  impedindo  alcançar  os 
pontos onde se possa produzir uma queda livre ou como elemento 
anti-quedas no caso de que esta se produza finalmente. (Distância 
mínima ao chão de 6 metros).

EN354  Elementos de amarre 
EN355  Absorvedores de energia
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        1888-ACI
Fita com absorvedor  ERGO SHOCK  e mosquetões.

Características Fita de 1.80 metros com absorvedor de energia e dois mosquetões de aço.
• Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia no caso de quedas em altura.
• Comprimento total de 1.80 metros (incluindo mosquetões).
• Dois mosquetões de aço fecho de rosca de 15mm abertura (para unir ao arnês e ao ponto 

de ancoragem).

Usos e 
manuseamen-
to

como elemento de amarre  anti quedas, impedindo alcançar os pontos onde se possa produzir 
uma queda livre  ou como  elemento  anti quedas no caso de que esta afinal se produza
(Distância mínima ao chão de 6 metros).

EN354  Elementos de amarre 
EN355  Absorvedores de energia

Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia no caso de quedas em altura.

Dois mosquetões de aço fecho de rosca de 15mm abertura (para unir ao arnês e ao ponto 

como elemento de amarre  anti quedas, impedindo alcançar os pontos onde se possa produzir 

        1888-A
Absorvedor  ERGO SHOCK.

Características Absorvedor de energia  com duas gazes laterais.
• Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia no caso de quedas em 

altura.
• Comprimento total: 30 cms. (1,75 mts. desdobrado).

Usos e 
manusea-
mento

como elemento de amarre anti quedas, impedindo alcançar os pontos onde se possa 
produzir uma queda livre ou como elemento anti quedas no caso de que esta
se produza finalmente. (Distância mínima ao chão de 6 metros).

EN355   Absorvedores de energia

produzir uma queda livre ou como elemento anti quedas no caso de que esta

PROTEÇÃOemALTURA
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        1888-ACG
Fita com absorvedor  ERGO SHOCK  e mosquetões.

Características Fita de 1.80 metros com absorvedor de energia. 
Mosquetão de aço rosca e mosquetão aço tipo gancho.
• Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de 

energia no caso de quedas em altura
• Longitude total de 1,80 metros (incluindo 

mosquetões)
• Mosquetão de aço fecho de rosca de 15 mm 

abertura (para unir ao arnês)
• Mosquetão de aço tipo gancho de 55 mm de 

abertura (par aponto de ancoragem)

Usos e 
manuseamento

Como elemento de amarre anti-queda, impedindo 
alcançar os pontos onde se possa produzir uma queda 
livre ou como elemento anti-quedas no caso de que 
esta finalmente se produza (Distância mínima até ao 
chão de 6 metros).

EN354  Elementos de amarre 
EN355  Absorvedores de energia

        1888-ACGY
Fita em “Y” com absorvedor  ERGO SHOCK  e mosquetões.  

Características Fita em “Y” de 1.80 metros com absorvedor de energia, mosquetão de aço rosca 
e 2 mosquetões aço tipo gancho.
• Elemento de amarre em “Y” com absorvedor, o qual permite sempre estar 

sujeito ao ponto de ancoragem ao passar de um ponto de ancoragem a outro.
• Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia em caso de 

quedas em altura.
• Comprimento total de 1.80 metros (incluindo mosquetões).
• Mosquetão de aço fecho de rosca de 15mm abertura (para unir ao arnês).
• Dois mosquetões de aço tipo gancho de 55mm abertura (para pontos de 

ancoragem).

Usos e 
manuseamento

como elemento de amarre   anti quedas, impedindo alcançar os pontos onde se 
possa produzir  uma queda livre  ou como  elemento  anti quedas  no caso de 
que esta se produza finalmente, em atividades que requeiram estar passando 
frequentemente de um ponto de ancoragem a outro (Distancia mínima ao chão 
de 6 metros).

EN354  Elementos de amarre 
EN355  Absorvedores de energia

        1888- 1888-
Fita com absorvedor  

Características

Usos e
manuseamento

EN354  Elementos de amarre 
EN355  Absorvedores de energia

Características

Usos e
manuseamento

  e mosquetões.

Fita de 1.80 metros com absorvedor de energia. 
Mosquetão de aço rosca e mosquetão aço tipo gancho.

Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de 
energia no caso de quedas em altura
Longitude total de 1,80 metros (incluindo 

Mosquetão de aço fecho de rosca de 15 mm 
abertura (para unir ao arnês)
Mosquetão de aço tipo gancho de 55 mm de 
abertura (par aponto de ancoragem)

Como elemento de amarre anti-queda, impedindo 
alcançar os pontos onde se possa produzir uma queda 
livre ou como elemento anti-quedas no caso de que 
esta finalmente se produza (Distância mínima até ao 

ACGY
Fita em “Y” com absorvedor  ERGO SHOCK  e mosquetões.  ERGO SHOCK  e mosquetões.  ERGO SHOCK
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        1888-CUR
Corda regulável.

Características Corda de 14 mm regulável de 
1 a 2 metros de comprimento 
(sem mosquetões).
• Elemento de amarre 

e posicionamento de 
comprimento variável (de 1 
a 2 metros)

• Para adaptarmosquetoes 
EN362

Usos e 
manusea-
mento

Como elemento de amarre e 
posicionamento (retenção e 
sujeição), impedindo alcançar 
os pontos onde se possa 
produzir uma queda livre.

EN354   Elementos de amarre
EN358   E. amarre de sujeição (posicionameto)

        1888-CU1.5M
Corda de 1,5 metros con mosquetões

Características Corda de 12 mm com 
mosquetão aço rosca e  
mosquetão tipo gancho.
• Elemento de amarre de 

comprimento fixo (1,5 
metros) 

• Mosquetão de aço com 
fecho de rosca de 15 mm 
abertura (para unir ao arnês)

• Mosquetão  de aço tipo 
gancho de 55 mm abertura 
(para ponto de ancoragem)

• Guarda cabos para reduzir a 
fricção entre os mosquetões 
e a corda, e facilitar o uso 
com os mosquetões 

Usos e 
manuseamento

Como elemento de amarre 
(retenção), impedindo 
alcançar os pontos onde se 
possa produzir uma queda 
livre.

EN354  Elementos de amarre 

Corda de 12 mm com 
mosquetão aço rosca e  

Elemento de amarre de 
comprimento fixo (1,5 

Mosquetão de aço com 
fecho de rosca de 15 mm 
abertura (para unir ao arnês)
Mosquetão  de aço tipo 
gancho de 55 mm abertura 
(para ponto de ancoragem)
Guarda cabos para reduzir a 
fricção entre os mosquetões 
e a corda, e facilitar o uso 

Como elemento de amarre 
(retenção), impedindo 
alcançar os pontos onde se 
possa produzir uma queda 

Corda de 14 mm regulável de 
1 a 2 metros de comprimento 

Elemento de amarre 
e posicionamento de 
comprimento variável (de 1 

Para adaptarmosquetoes 

Como elemento de amarre e 
posicionamento (retenção e 
sujeição), impedindo alcançar 
os pontos onde se possa 

E. amarre de sujeição (posicionameto)

        1888-CURM
Corda regulável com mosquetões.

Características Corda de 14 mm regulável de 1 a 
2 metros de comprimento com 
mosquetões.
• Elemento de amarre e 

posicionamento de comprimento 
variável (de 1 a 2 metros)

• Mosquetão de aço de fecho de 
rosca de 15 mm de abertura

• Mosquetão de aço automático 
de abertura rápida de 20 mm 
abertura

Usos e 
manusea-
mento

Como elemento de amarre e 
posicionamento (retenção e 
sujeição), impedindo alcançar os 
pontos onde se possa produzir uma 
queda livre.

EN354   Elementos de amarre
EN358   E. amarre de sujeição (posicionameto)

        1888-CU1.5YM
Corda de 1,5 metros em “Y” com mosquetões.

Características Corda em “Y” de 12 mm com 
mosquetão aço rosca e dois 
mosquetões tipo gancho.
• Elemento de amarre de 

comprimento fixo (1,5 metros) em 
“Y”, o qual permite sempre estar 
sujeito ao ponto de ancoragem ao 
passar de um ponto de ancoragem 
para outro.

• Mosquetão de aço com fecho de 
rosca de 15 mm abertura (para unir 
ao arnês)

• 2 mosquetões de aço tipo gancho 
de 55 mm abertura (para pontos de 
ancoragem)

• Guarda cabos para reduzir a fricção 
entre os mosquetões e a corda, e 
facilitar o uso com os mosquetões. 

Usos e 
manuseamento

Como elemento de amarre (retenção), 
impedindo alcançar os pontos onde 
se possa produzir uma queda livre, 
em actividades onde há que estar 
frequentemente a passar de um ponto 
de ancoragem para outro.

EN354  Elementos de amarre 

       

Corda regulável com mosquetões.

Características

Usos e
manusea
mento

CU1.5YM
Corda de 1,5 metros em “Y” com mosquetões.

Corda em “Y” de 12 mm com 
mosquetão aço rosca e dois 

Elemento de amarre de 
comprimento fixo (1,5 metros) em 
“Y”, o qual permite sempre estar 
sujeito ao ponto de ancoragem ao 
passar de um ponto de ancoragem 

Mosquetão de aço com fecho de 
rosca de 15 mm abertura (para unir 

2 mosquetões de aço tipo gancho 
de 55 mm abertura (para pontos de 

Guarda cabos para reduzir a fricção 
entre os mosquetões e a corda, e 
facilitar o uso com os mosquetões. 

Como elemento de amarre (retenção), 
impedindo alcançar os pontos onde 
se possa produzir uma queda livre, 
em actividades onde há que estar 
frequentemente a passar de um ponto 

Corda de 14 mm regulável de 1 a 
2 metros de comprimento com 

Elemento de amarre e 
posicionamento de comprimento 

Mosquetão de aço de fecho de 

Mosquetão de aço automático 
de abertura rápida de 20 mm 

Como elemento de amarre e 
posicionamento (retenção e 
sujeição), impedindo alcançar os 
pontos onde se possa produzir uma 

E. amarre de sujeição (posicionameto)

PROTEÇÃOemALTURA
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        1888-CU1
Corda de 1 metro.

Características Corda    de     12mmØ     com 
duas     gazes    laterais     c n 
guarda cabos.
• Elemento de amarre   e 

comprimento fixa (1 metro).
• Guarda cabos para reduzir o 

roce entre os mosqueto  es 
e a corda, e facilitar o uso 
com os mosquetões.

Usos e 
manuseamento

como elemento de amarre e 
o posicionamento (retenção e 
sujeição), impedindo alcanç 
ar os pontos onde se possa 
produzir uma queda livre.

EN354   Elementos de amarre
EN358   Elementos de posicionamento

        1888-CU1.5
Corda de 1,5 metros.

Características Corda de 12mmØ com dois g   as 
laterais com guarda cabos.
• Elemento  de  amarre  de 

comprimento fixa (1,5 
metros).

• Guarda cabos para reduzir o 
roce  entre  os  mosquetões e 
a corda, e facilitar  o  so com 
os mosquetões.

Usos e 
manusea-
mento

como elemento de amarre e 
de posicionamento (retenção e 
sujeição),  impedindo   alcançar 
os pontos onde se possa 
produzir una queda libre.

EN354   Elementos de amarre
EN358   Elementos de posicionamento

Corda    de     12mmØ     com 
duas     gazes    laterais     c n 

Elemento de amarre   e 
comprimento fixa (1 metro).
Guarda cabos para reduzir o 
roce entre os mosqueto  es 
e a corda, e facilitar o uso 

como elemento de amarre e 
o posicionamento (retenção e 
sujeição), impedindo alcanç 
ar os pontos onde se possa 

Corda de 12mmØ com dois g   as 

Elemento  de  amarre  de 
comprimento fixa (1,5 

Guarda cabos para reduzir o 
roce  entre  os  mosquetões e 
a corda, e facilitar  o  so com 

como elemento de amarre e 
de posicionamento (retenção e 
sujeição),  impedindo   alcançar 
os pontos onde se possa 

        1888-CU1.5Y
Corda de 1,5 metros em “Y”.

Características Corda em “Y” de 12 mm com três 
gazes laterais com guarda cabos.
• Elemento de amarre de 

comprimento fixo (1,5 metros) 
em “Y”, o qual permite sempre 
estar sujeito ao ponto de 
ancoragem ao passar de um 
ponto de ancoragem para outro.

• Guarda cabos para reduzir a 
fricção entre os mosquetões e 
a corda, e facilitar o uso com 
os mosquetões  

Usos e 
manuseamento

Como elemento de amarre 
(retenção), impedindo alcançar 
os pontos onde se possa 
produzir uma queda livre em 
actividades onde há que estar 
frequentemente a passar de um 
ponto de ancoragem para outro.

EN354   Elementos de amarre

        1888-C
Cordas de linha de vida.

Características Cordas de linha de vida verticais de 
12 mm em diferentes comprimentos 
(de 10 a 50 metros), com mosquetão 
aço rosca e guarda cabos.
• Corda trançada de poliéster para 

ser usada com dispositivo WIND. 
Ref. 1888-DF

• Resistência mínima 22KN
• Comprimentos disponíveis: 

 − 1888-C10 (10 metros)
 − 1888-C20 (20 metros)
 − 1888-C30 (30 metros)
 − 1888-C50 (50 metros)

Usos e 
manuseamento

Em trabalhos com deslocações 
verticais com risco de queda, 
sujeitando mediante o dispositivo 
anti-quedas deslizante WIND ao 
usuário em cada ponto da corda. 
Nota importante. As cordas da linha 
da vida não são consideradas um 
epi em si mesmas e terão que ser 
sempre usadas com dispositivos 
anti-quedas deslizantes segundo 
a EN353-2. Não se deve por tanto 
usar nunca directamente o arnês 
senão mediante o dispositivo anti-
quedas deslizante (WIND).

EN353-2 Disp. anti quedas deslizantes sobre linha de ancoragem flexível
EN354   Elementos de amarre

Cordas de linha de vida verticais de 
12 mm em diferentes comprimentos 
(de 10 a 50 metros), com mosquetão 

Corda trançada de poliéster para 
ser usada com dispositivo WIND. 

Em trabalhos com deslocações 
verticais com risco de queda, 
sujeitando mediante o dispositivo 
anti-quedas deslizante WIND ao 
usuário em cada ponto da corda. 
Nota importante. As cordas da linha 
da vida não são consideradas um 
epi em si mesmas e terão que ser 
sempre usadas com dispositivos 
anti-quedas deslizantes segundo 
a EN353-2. Não se deve por tanto 
usar nunca directamente o arnês 
senão mediante o dispositivo anti-

Corda em “Y” de 12 mm com três 
gazes laterais com guarda cabos.

Elemento de amarre de 
comprimento fixo (1,5 metros) 
em “Y”, o qual permite sempre 
estar sujeito ao ponto de 
ancoragem ao passar de um 
ponto de ancoragem para outro.
Guarda cabos para reduzir a 
fricção entre os mosquetões e 
a corda, e facilitar o uso com 

Como elemento de amarre 
(retenção), impedindo alcançar 
os pontos onde se possa 
produzir uma queda livre em 
actividades onde há que estar 
frequentemente a passar de um 
ponto de ancoragem para outro.

       

Cordas de linha de vida.

Características

Usos e
manuseamento

187

P
R

O
TE

ÇÃ
O

EM
 A

LT
U

R
A



        1888-MAR
 Mosquetão mod. “AZOR” 
Mosquetão aço rosca AZOR.

Características Conetor manual com mecanismo de fecho de rosca.
• Estrutura de aço galvanizado com cobertura de Zinco
• Peso: 150grs.
• Abertura: 15mm
• Resistência estática: 22kN.
• Aapresentação individual.

Usos e 
manuseamento

como elemento anti quedas em ligações permanentes ou de  longa duração.

EN362 Conectores 

        1888-MALR
 Mosquetão mod. “AZOR ALU” 
Mosquetão aluminio rosca AZOR ALU.

Características Conector manual com mecanismo de fecho de rosca.
•  Estrutura de Alumínio anodizado.
•  Peso: 60 grs.
•  Abertura: 21mm
•  Resistência estática: 22kN.
•  Apresentação individual.

Usos e 
manusea-
mento

como elemento anti quedas em ligações permanentes ou de longa duração

EN362 Conectores 

como elemento anti quedas em ligações permanentes ou de  longa duração.

como elemento anti quedas em ligações permanentes ou de longa duração

        1888-MSA
 Mosquetão mod. “ÁNADE” 
Mosquetão automático de rápida abertura ÁNADE.

Características Conector de fecho automático para ligações frequentes
•  Estrutura de aço anodizado.
•  Peso:  200 grs.
•  Abertura: 20 mm.
•  Resistência estática: 25kN.
•  Apresentação individual.

Usos e 
manusea-
mento

como elemento anti quedas em ligações repetidas e frecuentes.

EN362 Conectores 

como elemento anti quedas em ligações repetidas e frecuentes.

PROTEÇÃOemALTURA
MOSQUETÕES  DE SEGURANÇA
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        1888-MGA
 Mosquetão mod. “HALCÓN” 
Mosquetão automático de rápida abertura (55mm) HALCÓN.

Características Conector tipo gancho de fecho automático para ligações frequentes.
• Estrutura de aço e cobertura de Zinco.
• Peso:  450 gsm.
• Abertura: 55mm
• Resistência estática: 25kN.
• Apresentação individual.

Usos e 
manusea-
mento

como elemento anti quedas em ligações repetidas e frequentes em 
tubagens, vigas…etc.

EN362 Conectores 

        1888-MGAL
 Mosquetão mod. “HALCÓN ALU” 
Mosquetão automático  de rápida abertura (60mm.) HALCÓN ALU.

Características Conector tipo gancho de fecho automático para ligações frequentes.
• estrutura de alumínio anodizado.
• Peso: 500 gsm.
• Abertura: 60mm.
• Resistência estática: 25kN.
• Apresentação individual.

Usos e 
manusea-
mento

como elemento anti quedas em ligações epetidas e frequentes em tubagens, 
vigas…etc.

EN362 Conectores 

        1888-MGALG
 Mosquetão mod. “CORMORÁN” 
Mosquetão automático  de rápida e grande abertura (110mm) 
CORMORÁN.

Características Conector tipo gancho grande abertura fecho automático 
para ligações frequentes.
• estrutura de alumínio anodizado.
• Peso: 900 grs.
• Abertura: 110mm.
• Resistência estática: 25kN.
• Apresentação individual.

Usos e 
manusea-
mento

Como elemento anti-quedas em ligações repetidas e 
frequentes em tubagens, vigas, de grossura especial.

EN362 Conectores 

como elemento anti quedas em ligações epetidas e frequentes em tubagens, 

Mosquetão automático  de rápida e grande abertura (110mm) 

Conector tipo gancho grande abertura fecho automático 

Como elemento anti-quedas em ligações repetidas e 
frequentes em tubagens, vigas, de grossura especial.
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        1888-DF
Dispositivo WIND anti quedas deslizante  y de posicionamiento.

Características Dispositivo anti quedas deslizante para corda fabricado em alumínio, com 
mosquetão aço de rosca.
• Muito leve, fabricado em Alumínio anodizado (Peso: 180grs.).
• Para cordas de 9-13mmØ
• Para ser usado como dispositivo anti quedas em cordas de linha de vida (18  8- 

C10, 1888-C20…),  e para cordas de posicionamento segundo a EN358.
• Pode-se adaptar a qualquer troço da corda, sem necessidade de ir ao extremo, 

visto que dispõe de um mecanismo de fácil abertura.

Usos e 
manuseamento

como elemento anti quedas deslizante em linhas de ancoragem flexível (cordas 
de linha de vida de 9-13mmØ) e como componente de amarre de sujeição e 
posicionamento impedindo alcançar o ponto de queda ou simplesmente para se 
posicionar com um cinto, deixando as mãos livres do usuário.

EN353-2 Disp. anti quedas deslizantes sobre linha de ancoragem flexível
EN358   Componentes de amarre de sujeição

Dispositivo anti quedas deslizante para corda fabricado em alumínio, com 

Para ser usado como dispositivo anti quedas em cordas de linha de vida (18  8- 

Pode-se adaptar a qualquer troço da corda, sem necessidade de ir ao extremo, 

como elemento anti quedas deslizante em linhas de ancoragem flexível (cordas 
de linha de vida de 9-13mmØ) e como componente de amarre de sujeição e 
posicionamento impedindo alcançar o ponto de queda ou simplesmente para se 

        1888-DAR2,5/ DAR2,5C
 Dispositivo mod. “SIOUX” 
Mini-bloque anti quedas retráctil.

Características Dispositivo anti-quedas retráctil com fita de 2,5 metros e absorvedor de energia.
• O dispositivo possui um sistema de bloqueio, tensão e retrocesso, de forma que 

o trabalhador fica agarrado se o dispositivo detectar uma queda, tensa a fita 
enquanto trabalha, e recolhe-a automaticamente uma vez solta.

• O modelo com carcaça /1888-DAR2,5/c), protege tanto o mecanismo perante os 
golpes, como ao trabalhador em caso de choque com o mecanismo.

• Comprimento total máximo de 2,50 metros
• Para adaptar conectores que cumpram com a EN362 (não incluídos). 

Usos e 
manuseamento

como elemento retráctil anti-quedas, impedindo, mediante o bloqueio da fita ao 
detectar uma queda, que esta se produza finalmente. (Distância mínima ao chão 
de 2 metros).

EN360 Dispositivos anti-quedas retrácteis
EN355 Absorvedores de energia

O dispositivo possui um sistema de bloqueio, tensão e retrocesso, de forma que 
o trabalhador fica agarrado se o dispositivo detectar uma queda, tensa a fita 

O modelo com carcaça /1888-DAR2,5/c), protege tanto o mecanismo perante os 

como elemento retráctil anti-quedas, impedindo, mediante o bloqueio da fita ao 
detectar uma queda, que esta se produza finalmente. (Distância mínima ao chão 

        1888-BAG
MOCHILA Tecido Oxford 

Mochila para o transporte e armazenamento 
de arneses, cordas, mosquetões, kits, etc. 
Medidas: 35cm de alto e ø 25 cm.

 1888-BAG
        1888-WBGS

BOLSA Nylon

Bolsa para pequenos kits, arneses, etc…

 1888-WBGS

PROTEÇÃOemALTURA
DISPOSITIVOS ANTI-QUEDA E TRANSPORTE
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Uma efetiva proteção a trabalhadores 
em áreas industriais, com exposição 
a ruidos ambientais, com um alto 
standard de protecção 

PROTEÇÃO
AUDITIVA
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Normas Europeias de Referencia
EN352-1 Orelheiras
EN352-2 Tampões
EN352-3 Orelheiras unidas a um capacete de proteção 
EN352-4 Orelheiras dependentes de nível
 
Todos  os  protectores  auditivos  pertencem  à
categoría II da classi  �cação de EPIs. 

Avaliação  da Exposição  ao Ruido 
A exposição diária de um trabalhador ao ruído, nível 
diário equivalente, expressa-se em dB(A), medida 
calculada e referida a 8 horas diárias. Nos postos 
de trabalho em que o nível diário equivalente supere 
80 dB(A), o empresário deverá fornecer protetores 
auditivos aos trabalhadores expostos. Nos postos 
de trabalho em que o nível diário equivalente ou o 
nível de Pico superem 85 dB(A) respetivamente, 
todos os trabalhadores deverão utilizar protetores 
auditivos, cujo uso obrigatório será indicado 
segundo o disposto no R.D.1316/89.
 
Avaliação  da atenuação acústica 
Os  métodos  de  avaliação  estao  recolhidos  na 
norma ISO 4869: O método Banda de Oitava especi 
�ca oito valores de atenuação em decibéis em oito 
frequências diferentes: 63 125 250 1000 2000
4000 6000 8000. Os valores de proteção assumida 
(APVf) são valores de atenuação mínimos de 
cada frequência referida. Estes valores obtêm-se 
subtraindo, para cada referencia considerada, a 
atenuação media do protetor em Altas (H) e Baixas 
(L) frequências.

O método HML especi� ca três valores de 
atenuação em decibel, determinados a partir da 
atenuação por banda de oitava do protetor. As 
letras HML representam a atenuação media do 
protetor em Altas (H), Medias (M) e Baixas (L) 
frequências.

O   método    SNR   Especi�ca um só valor de 
atenuação, a Redução Simpli� cada do Nível de 
Ruido. O valor SNR indica a atenuação media do 
protetor em todas as bandas de frequência.
Os  valores  HML  e  SNR  não  são   derivados   de 
uma media aritmética dos valores de proteção 
assumida da medição em bandas oitava, 
senão que se derivam da aplicação de formas 
logarítmicas indicadas na norma ISO 4869.

Seleção e uso 
Evitar sobre protecção: deve-se evitar eleger 
protetores que proporcionem uma atenuação do 
ruido demasiado elevada visto que se podem gerar 
problemas de comunicação ou resultar menos 
confortáveis com o que o tempo que o usuário os 
leva postos será reduzido.

Conforto: o protetor mais e�caz  é o que se 
utiliza continuamente. Por isso deven ser o mais 
confortáveis possível. Deste modo o usuário é 
motivado a leva-lo durante toda a exposição ao 
ruido, factor determinante  para  uma proteção  real.  
Convêm que o protetor seja eleito pelo usuário.

Tipo  de  protetor: em ambientes de altas 
temperaturas    e   grande   acumulação   de   pós 
é preferível utilizar tampoes, enquanto que em 
situações de exposição repetida a ruídos de curta 
duração é preferível usar orelheiras ou tampões com 
arnês visto que a sua colocação e retirada é mais 
rápida.

NORMATIVAeuropeia 
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        1988-TD
 Mod. “EAR MAX” 
Tapón auditivo descartável.  

Características Tampão auditivo descartável de espuma de poliuretano,    de 
atenuação muito alta (34dB). Tampões  hipoalergénicos cónicos, 
muito suaves e de grande conforto, adaptam-se à maioria de 
canais auditivos.  Protetor auditivo dielétrico, sem componentes 
mecânicos (Metal-free). Auto expansíveis e de cor laranja para 
maior visualização.
Dispensador de 200 pares em bolsinha individual.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades  com altura nível  de ruido (industria 
pesada e do metal,  construção, automoção, oficinas, industria 
química, aeroportos...).

EN352-2 Proteção auditiva. Tampões.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)

        1988-TDC
 Mod. “EAR MAX” 
Tampão auditivo descartável con cordón.

Características Tampão auditivo descartável de espuma de poliuretano com cordão, de 
atenuação  muito  alta (34dB).  Tampões  hipoalergénicos  cónicos,  muito 
suaves  e  de  grande conforto,   adaptam-se  à maioría  dos  canais 
auditivos.   Cordão de segurança para evitar perdas e facilitar o  seu uso. 
Protetor auditivo dielétrico,  sem componentes mecânicos (Metal-free). 
Auto expansíveis e de cor laranja para maior visualização.
Dispensador de 200 pares em bolsa individual.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades  com altura nível  de ruido (industria  pesada 
e  de metal,   construção,  automoção,  oficinas,  industria  química, 
aeroportos...).

EN352-2 Proteção auditiva. Tampões.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)

ProteçãoAUDITIVA
Descartáveis
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        1988-TRC
 Mod. “FIT EAR” 
Tampão auditivo silicone reutilizável com cordão.

Características Tampão auditivo reutilizável de silicone hipoalergénico,    de 
atenuação media (26dB). Tampoes laváveis, muito suaves e 
de grande conforto. Cordão de segurança para evitar perdas e 
facilitar o seu uso. Protetor auditivo dielétrico, sem componentes 
mecânicos (Metal-free). A sua estrutura permite não ter contacto 
directo com os tampões (maior higiene).
Dispensador de 100 pares em caixa armazenamento individual 
com clipe de sujeição.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com nível de ruido moderado (industria 
do metal, construção, automoção, oficinas, trabalhos no exterior, 
industria química…).

EN352-2 Proteção auditiva. Tampões.
SNR= 26 dB (H=26, M=23, L=23)

        1988-TRCE
 Mod. “FIT BASIC” 
Tampão auditivo reutilizável com cordão.

Características Tampão auditivo reutilizável de termoplástico TPR hipoalergénico, 
de atenuação media (25dB). Tampões laváveis, suaves e de 
grande comodidade. Cordão de segurança para evitar perdas e 
facilitar o seu uso. Protetor auditivo dieléctrico, sem componentes 
mecânicos (Metal-free). A sua estrutura permite não ter contacto 
directo com os tampões (maior higiene).
Dispensador de 100 pares em caixinha armazenamento individual 
com clipe de sujeição.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de actividades com nível de ruido moderado (industria 
do metal, construção, automoção, oficinas, trabalhos no exterior, 
industria química…).

EN352-2 Proteção auditiva. Tampões.
SNR= 25dB (H=25, M=22, L=21)

Reutilizáveis
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        1988-TRDC
 Mod. “FIT TRACK” 
Tampão auditivo reutilizável com cordão detectável .

Características Tampão auditivo reutilizável de termoplástico TPR 
hipoalergénico, de atenuação media (25dB). Tampões 
laváveis, suaves e de grande conforto. Cordão de 
segurança para evitar perdas e facilitar o seu uso. Com 
um elemento metálico no seu interior, ajuda à sua fácil 
localização em caso de perda. A sua estrutura permite 
não ter contacto directo com os tampões (maior higiene). 
Tampão e cordão de cor azul para maior visualização na 
industria relacionada com o processamento de alimentos. 
Bolsa de 100 pares em caixa armazenamento individual.

Usos e ma-
nuseamento

Em actividades com nível de ruído moderado na industria 
da alimentação (processamento de alimentos, cadeias de 
alimentação, de fruta, matadouros, avicultura, manutenção 
alimentar).

EN352-2 Proteção auditiva. Tampões.
SNR= 25 dB (H=25, M=22, L=21)

        1988-TDDC
 Mod. “EAR MAX TRACK” 
Tampão auditivo detetável descartável com cordão.

Características Tampão auditivo detectável de espuma de poliuretano, 
de atenuação muito alta (37dB). Tampões hipoalergénico 
cónicos, muito suaves e de grande conforto, adaptam-se à 
maioria dos canais auditivos. Com um elemento metálico 
no seu interior, ajudam à sua fácil localização em caso de 
perda. Auto expansíveis e de cor azul para maior visualização 
na industria relacionada com o processo de alimentos. 
Dispensador de 200 pares em bolsa individual.

Usos e ma-
nuseamento

Em actividades com alto nível de ruído na industria da 
alimentação (processamento de alimentos, cadeias de 
alimentação, de fruta, matadouros, avicultura, manutenção 
alimentar.

EN352-2 Proteção auditiva. Tampões.
SNR= 37dB (H=36, M=35, L=34)

TRDC
Mod. “FIT TRACK” 

Tampão auditivo reutilizável de termoplástico TPR 
hipoalergénico, de atenuação media (25dB). Tampões 
laváveis, suaves e de grande conforto. Cordão de 
segurança para evitar perdas e facilitar o seu uso. Com 
um elemento metálico no seu interior, ajuda à sua fácil 
localização em caso de perda. A sua estrutura permite 
não ter contacto directo com os tampões (maior higiene). 
Tampão e cordão de cor azul para maior visualização na 
industria relacionada com o processamento de alimentos. 
Bolsa de 100 pares em caixa armazenamento individual.

Em actividades com nível de ruído moderado na industria 
da alimentação (processamento de alimentos, cadeias de 
alimentação, de fruta, matadouros, avicultura, manutenção 

Tampão auditivo detectável de espuma de poliuretano, 
de atenuação muito alta (37dB). Tampões hipoalergénico 
cónicos, muito suaves e de grande conforto, adaptam-se à 
maioria dos canais auditivos. Com um elemento metálico 
no seu interior, ajudam à sua fácil localização em caso de 
perda. Auto expansíveis e de cor azul para maior visualização 
na industria relacionada com o processo de alimentos. 

Em actividades com alto nível de ruído na industria da 
alimentação (processamento de alimentos, cadeias de 
alimentação, de fruta, matadouros, avicultura, manutenção 

ProteçãoAUDITIVA
Detetáveis
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        1988-TB
 Mod. “BANDED” 
Tampão auditivo com banda.

Características Tampão de espuma de poliuretano com banda, de atenuação baixa (20 
dB). Tampões muito suaves e hipoalergénicos.  Banda flexível, muito 
prática e confortável. Podem colocar-se  por trás da nuca Ou por baixo 
do queixo para torna-lo compatível com outro tipo de epis. Protector 
auditivo dieléctrico sem componentes mecânicos (Metal-free). Tampões 
intercambiáveis em amarelo facilmente detetaveis e visiveis. Banda 
permite não ter contacto directo com os tampões (maior higiene).

Usos e ma-
nuseamento

em todo  tipo de actividades com baixo nível de ruido automação 
(industria leve, oficinas, trabalhos no exterior..).

EN352-2 Protecção auditiva. Tampões.
SNR= 20dB (H=25, M=15, L=13)

        1988-TBR
Recambio de tampão (bolsas de 20 pares).

Tampão de espuma de poliuretano com banda, de atenuação baixa (20 
dB). Tampões muito suaves e hipoalergénicos.  Banda flexível, muito 
prática e confortável. Podem colocar-se  por trás da nuca Ou por baixo 
do queixo para torna-lo compatível com outro tipo de epis. Protector 
auditivo dieléctrico sem componentes mecânicos (Metal-free). Tampões 
intercambiáveis em amarelo facilmente detetaveis e visiveis. Banda 
permite não ter contacto directo com os tampões (maior higiene).

em todo  tipo de actividades com baixo nível de ruido automação 

Com banda
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        1988-OE
 Mod. “THUNDER” 
Orelheira de atenuação media - alta.

Características Orelheira muito leve de atenuação media-  alta (27dB).
Regulável  em  altura.   Protetor auditivo dieléctrico, 
sem componentes mecânicos (Metal-free). Aumento 
da visibilidade do usuário. Terminações angulares que 
geram um melhor comportamento na dispersão do 
som. Arnês abatível para compatibilizar o  seu uso com 
capacetes, ecras faciais…

Usos e ma-
nuseamento

em   todo   tipo de   atividades   com   ruido moderado 
(industria  leve, construção,  oficinas,  trabalhos  no 
exterior, alimentação…).

EN352-1 Proteção auditiva. Orelheiras.
SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)

        1988-OS
 Mod. “SAMURAI” 
Orelheira de atenuação media - alta.

Características Orelheira muito leve de atenuação media - alta (27dB).
Regulável   em   altura. Excelente   combinação    de 
conforto  e proteção. Protetor auditivo dielétrico, sem 
componentes mecânicos (Metal-free).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de actividades com ruído moderado 
(industria leve, construção    e   obra   civil, manutençoes 
elétricas, minaría,    oficinas, industria química, 
pesqueira…).

EN352-1 Proteção auditiva. Orelheiras.
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)  

        1988-OSC
 Mod. “SAMURAI” 
Orelheira para Capacete de atenuação alta.

Características Orelheira para capacete muito leve de atenuação alta 
(29dB). Regulável  em  altura.  Sem  partes  metálicas.  
Excelente combinação de conforto e proteção.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com ruído moderado e que seja 
necessário o uso de um capacete industrial (industria leve, 
construção   e  obra  civil, manutençoes  elétricas, minaría, 
oficinas, industria química, portos, e no geral trabalhos no 
exterior).

EN352-3 Proteção auditiva. Orelheiras encaixadas a um capacete de proteção
SNR= 29dB (H=31, M=26, L=21)

        1988-
Orelheira de atenuação media - alta.

Características

Usos e ma
nuseamento

EN352-1 
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)  

ProteçãoAUDITIVA
Orelheiras
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        1988-OP
 Mod. “THUNDERSTRUCK” 
Orelheira de atenuação muito alta.

Características Orelheira  dobrável  e  leve de  atenuação muito alta 
(32dB).  Regulável em altura. Plegables para facilitar su 
transporte e armazenamento. Aumento da visibi dad do 
usuário. Terminações angulares que geram um melhor 
comportamento na dispersão do som.

Usos e ma-
nuseamento

em  todo  tipo de  atividades  com  altura  nivel  de  ruido
(industria leve e pesada, construção, oficinas, trabalhos 
no exterior, carpintaria…).

EN352-1 Proteção auditiva. Orelheiras.
SNR= 32 dB (H=35, M=30, L=22)

        1988-OJ
 Mod. “JUMBO” 
Orelheira de atenuação muito alta.

Características Orelheira ligera de atenuação muito alta (33dB). 
Regulávels en  altura.  Arnês  acolchado  para  usos  
prolongados  y para mayor confort. Protector auditivo 
dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). 
Aumento de la visibilidad del usuario. Terminações 
angulares que generan un mejor comportamiento en la 
dispersão del sonido.

Usos e ma-
nuseamento

en  ambientes  muy ruidosos  (construcção,  salas  de 
máquinas, industria pesada, minería, aeropuertos…).

EN352-1 Proteção auditiva. Orelheiras.
SNR= 33 dB (H=34, M=31, L=24)

        1988-OC
 Mod. “THUNDERSTRUCK” 
Orelheira para Capacete de atenuação media.

Características Orelheira para capacete muito leve de atenuação media  (26dB).
Reguláveis em altura. Aumento da visibilidade do usuário
Terminações angulares que geram um comportamento melhor 
na dispersão do som. Com conector para adaptar a capacetes, 
com ranhura. Posição dupla descanso ( na ausência de ruído ou 
para ouvir conversas ou sinais de alarme), e posição activa. Uso 
compatível com ecrã de soldadura para capacete Optech ref. 
2188-PSC.

Usos e manusea-
mento

Com ruído moderado e que seja necessário o uso de um capacete 
industrial (industria leve, construção e obra civil, manutenções 
eléctricas, minaria, oficinas, industria química, portos e no geral 
trabalhos no exterior).

EN352-3 Protecção auditiva. Orelheiras acopladas a um capacete de protecção
SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)

Orelheira  dobrável  e  leve de  atenuação muito alta 
(32dB).  Regulável em altura. Plegables para facilitar su 
transporte e armazenamento. Aumento da visibi dad do 
usuário. Terminações angulares que geram um melhor 

em  todo  tipo de  atividades  com  altura  nivel  de  ruido
(industria leve e pesada, construção, oficinas, trabalhos 

 1988-OC

SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)
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Steelpro desenhou os seus capacetes 
de proteção com os melhores materiais 
procedentes de matérias primas originais 
e da melhor qualidade para oferecer os 
maiores standards de conforto, leveza, 
segurança e durabilidade.

PROTEÇÃO
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EN 397 Capacetes de Segurança para a Industria.
EN 12492 Capacetes para alpinistas.
EN 812 Gorros anti golpe industriais.

Todos os equipamentos pertencem à categoría II (riscos de grau medio 
ou elevado) da classi �cação dos EPIs, excepto os certi �cados para risco 
elétrico segundo a EN 50365 que pertencem à categoria III.

A Norma Europeia EN 397 especi�ca os requisitos físicos de 
comportamento, os métodos de ensaio e os requisitos de marca dos 
capacetes de segurança para a industria. As exigências obrigatórias 
aplicamse aos capacetes de uso geral na industria. Os requisitos adicionais 
de cumprimento opcional incluem-se para aplicação somente quando seja 
especí�camente requerido pelo fabricante do capacete.

EXIGÊNCIAS FÍSICAS

O capacete deve incluir pelo menos um casquete e um arnês.

Para aquelas partes do capacete que entrem em contacto com a pele, nao 
se devem usar materiais dos quais se sabe que podem causar irritação da 
pele ou qualquer efeito adverso na saúde.

Aquelas partes do capacete, seus acessórios ou elementos de �xação 
que estejam em contato com o usuário ou susceptível de o estar, quando 
o capacete está a ser utilizado, nao devem apresentar arestas vivas, 
rugosidades ou saliencias tais que possam causar dano ao usuário.

Qualquer elemento do capacete que possa ser ajustado, ou retirado pelo 
usuário com a �nalidade de o substituir, deve ser desenhado ou fabricado 
de forma que facilite o ajuste, retirada ou fricção sem recorrer ao uso de 
ferramentas.

Qualquer sistema de ajuste incorporado ao capacete, deve ser desenhado 
e fabricado de forma que nao chegue a estar incorretamente ajustado sem 
o conhecimento do usuario, nas condições previsíveis de uso.

Os gorros anti golpe industriais servem para a proteção da cabeça do 
portador se a cabeça bate fortemente contra objetos duros e imóveis 
causando feridas laceradas e outras feridas super�ciais até ao auto 
aturdimento. Os gorros anti golpe nao oferecem proteção alguma contra 
o efeito de objetos que caem ou que sao lançados, ou de cargas em 
movimento ou suspensas.

Um gorro anti golpe industrial nao se deve confundir com um capacete 
de proteção industrial segundo a EN 397.

NORMATIVAeuropeia 
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   2088-CB
 Mod. “STRIKE” 
Capacete de protecção fecho de fita.

Características Capacete fabricado em Polietileno de Alta Densidade 
(HDPE). O Polietileno de Alta Densidade oferece 
uma maior proteção (resistência ao impacto) que 
outros termoplásticos (Polietileno baixa densidade, 
Polipropileno…), ao mesmo tempo que uma maior 
leveza e resistência ao envelhecimento.
 • Muito confortável e leve
 • Arnês interior em plástico com 4 pontos de ancoragem 
e banda anti suor suave.
 • Ranhura lateral estandard (3mm) para unir orelheiras 
ou adaptadores para visor.
 • Orificios  laterais  para  fita  elástica  com mentoneira 
2088-B (opcional).
 • Ventilação indirecta, para reduzir temperatura e ardor.
 • Tamanho único regulável mediante fita (de 53 a 63 cms).

Usos e 
manusea-
mento

em todo tipo de atividades nas que seja exigível um 
capacete de proteção para a industria (queda de 
objetos), tais como construção, obra pública, industria, 
minaria, manutençao…

EN397 Capacetes de proteção para a industria.

CORES 
DISPONÍVEIS

Branco

Amarelo

Azul

   2088-CR
 Mod. “ROLLER” 
Capacete de protecção fecho ruleta y arnês têxtil.

Características Capacete fabricado em Polietileno de Alta Densidade 
(HDPE). O Polietileno de Alta Densidade oferece 
uma maior protecção (resistência ao impacto) que 
outros termoplásticos (Polietileno baixa densidade, 
Polipropileno…) ao mesmo tempo que uma maior leveza 
e resistência ao envelhecimento.
 • Muito confortável e leve.
 • Ajuste mediante roleta tipo Roller.
 • Design compacto, com viseira curta.
 • Arnês interior têxtil com 4 pontos de ancoragem e 
banda anti-suor suave.
 • Ranhura lateral standard (3mm) para acoplar 
orelheiras ou adaptadores para visor.
 • Orifícios laterais para protector elástico para queixo 
2088-B (opcional).
 • Tamanho único regulável mediante roleta (de 53 a 63 cm)

Usos e 
manusea-
mento

Em todo tipo de actividades onde seja exigível um 
capacete de protecção para a industria (queda de 
objectos), tais como construção, obra pública, industria, 
minaria, manutenção, trabalhos em altura…

EN397 Capacetes de proteção para a industria.

CORES 
DISPONÍVEIS

Branco

Amarelo

Azul

Pormenor traseiro. Fita de ajuste Arnês interiorPormenor traseiro. Fita de ajuste Arnês interior

Pormenor traseiro.
Ajuste mediante roleta.

Isolamento interior 
mediante fitas.

Isolamento interior 

   2088-B
Protector elástico para queixo.

Utilizável tanto para capacete 2088 CB como para 
2088 CR.

ProteçãoCABEÇA
CAPACETES
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   2088-CMV
 Mod. “MOUNTAIN” 
Capacete de proteção ABS fecho roleta, arnês textil 6 pontos e fita.

Características Capacete fabricado em ABS. O ABS é um termoplástico de 
engenharia de grande tenacidade (energía que absorve antes 
da ruptura, inclusive a temperaturas muito baixas onde outros 
materiais se tornam mais rígidos e quebradiços),  dureza, rigidez e 
muito boa resistência química e à abrassão.
 • Excelente conforto e leveza.
 • Ajuste mediante roleta tipo Roller.
 • Ventilação lateral para melhorar circulação de ar e brindar maior 
conforto ao usuário, especialmente em lugares de trabalho 
calorosos.
 • Arnês interior têxtil com 6 pontos de ancoragem, banda anti suor 
suave.
 • Espuma interior de polietileno espandido, que oferece isolamento 
térmico, maior conforto maior resistência aos impactos laterais.
 • Ranhura  lateral  standard  (3mm)  para  unir  orelheiras  ou 
adaptadores para visor.
 • Tira bifurcada com mentoneira siliconada.
 • Refletor posterior para aumentar visibilidade do usuário.
 • Viseira curta para trabalhos em altura e espaços confinados.
 • Tamanho único regulável mediante roleta (de 53 a 63 cms).

Usos e 
manusea-
mento

em todo tipo de atividades nas que seja exigível um capacete 
de protecção para a industria (queda de objetos), tais como 
construção, obra pública, industria, minaria, manutençao, trabalhos 
em altura, túneis…

EN397 Capacetes de proteção para a industria.

   2088-CMVF
 Mod. “MOUNTAIN” Fotoluminiscente. 
Capacete de proteção ABS fecho roleta, arnês têxtil 6 pontos e tira. 
FOTOLUMINISCENTE

Características Capacete fabricado em ABS. O ABS é um termoplástico de 
engenharia de grande tenacidade (energía que absorve antes 
da ruptura, inclusive a muito baixas temperaturas onde outros 
materiais tornam-se mais rígidos e quebradiços),  dureza, 
rigidez e muito boa resistência química à abrasão. Este modelo 
fotoluminiscente tem a capacidade de absorver a luz durante 
um período determinado de  tempo  para posteriormente  gerar  
o processo de foto luminiscencia, o qual permite localizar ao 
trabalhador em zonas de baixa iluminação ou ausência total 
de luz. 
 • Excelente conforto e leveza.
 • Ajuste mediante roleta tipo Roller.
 • Ventilação lateral para melhorar a circulação de ar e brindar 
maior conforto ao usuário, especialmente em lugares de trabalho 
calorosos.
 • Arnês interior têxtil com 6 pontos de ancoragem, banda anti suor 
suave.
 • Espuma interior de polietileno espandido, que oferece isolamento 
térmico, maior conforto maior resistência aos impactos laterais.
 • Ranhura  lateral  standard  (3mm)  para  unir  orelheiras  ou 
adaptadores para visor.
 • Fita bifurcada com mentoneira siliconada.
 • Refletor posterior para aumentar visibilidade do usuário.
 • Viseira curta para trabalhos em altura e espaços confinados.
 • Tamanho único regulável mediante roleta (de 53 a 63 cms).

Usos e 
manusea-
mento

Especial para resgate, emergências, minaría subterránea 
e trabalhos noturnos (industria, refinarias, plataformas, 
manutençoes…).

EN397 Capacetes de proteção para a industria.

CORES 
DISPONÍVEIS

Branco

Amarelo

Azul

Pormenor traseiro com 
refletor de segurança

Pormenor de reforzamiento 
Isolamento interior.
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   2088-CY
 Mod. “YAKO” 
Capacete de proteção para trabalhos em altura.

Características Capacete fabricado em ABS. O ABS é um termoplástico 
de engenharia de grande tenacidade (energía que 
absorve antes da rotura, inclusive a muito baixas 
temperaturas onde outros materiais se tornam mais 
rígidos e quebradiços), dureza, rigidez e muito boa 
resistência química e à abrasão.
 • Muito leve e confortável.
 • Ajuste mediante roleta tipo Roller.
 • Ventilação lateral para melhorar circulação de ar e 
brindar maior conforto ao usuário, especialmente em 
lugares de trabalho calorosos.
 • Arnês interior têxtil com 4 pontos de ancoragem, 
banda anti-suor suave.
 • Espuma interior de polietileno espandido, que oferece 
isolamento térmico, maior conforto maior resistência 
aos impactos laterais.
 • Ranhura lateral standard (3mm) para unir orelheiras ou 
adaptadores para visor.
 • Tira bifurcada com mentoneira siliconada.
 • Tamanho único regulável mediante roleta (de 53 a 63 
cms).

Usos e 
manusea-
mento

em  trabalhos  relacionados  com  a  construção  
em andaimes, obra pública, industria, engenharia, 
montagens, minaria, manutençao, trabalhos em altura, 
túneis, espaços confinados, resgate, poços, árvores, 
torres eólicas…

EN12492 Capacetes para alpinistas.

CORES 
DISPONÍVEIS

Branco

Amarelo

Azul

Vermelho

   2088-GP
 Mod. “BUMPER” 
Gorro de proteção anti golpes.

Características Gorro anti golpes tipo béisebol 100% algodao. Casquete 
interior em ABS (plástico muito resistente ao impacto 
e com grande capacidade de absorção de energia 
inclusive a baixas temperaturas) com almofadinha. 
Ventilação lateral. Tamanho único regulável mediante 
velcro (de 54 a 59 cms).

Usos e 
manusea-
mento

en todo tipo de actividades nas que nao seja exigível 
um capacete de proteção para a industria (queda de 
objetos), mas se existir o risco de golpes na cabeça 
contra objetos duros e imóveis (estantes, salientes, 
transporte, ferramenta fixa…).

EN812 Capacetes contra golpes para a industria.

CORES 
DISPONÍVEIS

Cinzento

Preto 

Branco

Verde

Vermelho

Azul Marinho

objetos), mas se existir o risco de golpes na cabeça 
contra objetos duros e imóveis (estantes, salientes, 

Capacetes contra golpes para a industria.

ProteçãoCABEÇA
CAPACETES E GORROS PROTETORES
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Steelpro conta com uma completa gama de 
proteção ocular e facial, para proteger tanto 
contra as projeções mecânicas como contra 
as projeções por radiações (raios UVA e 
solares, luz infravermelha, etc…).

PROTEÇÃO
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EN166 Equipamentos para a protecção dos olhos. Requisitos.
EN169 Filtro para soldadura e técnicas a�ns.
EN170 Filtro para ultravioletas.
EN171 Filtros para Infra-vermelhos.
EN172 Filtros de proteção solar para uso laboral.
EN175 Equipos para a proteção dos olhos e da cara durante a 

soldadura e técnicas a nes.
EN207 Filtros e óculos de proteção contra a radiação láser.
EN208 Óculos de proteção para os trabalhos de ajuste de láser e 

sistema láser.
EN379 Filtros automáticos para soldadura.
 
Todos os protetores oculares e �ltros pertencem à categoría II da 
classi �cação dos EPIs, exceto os seguintes que sao de categoría III:
- Filtros ou protetores para ambientes calorosos (igual ou 
superior a 100º)
- Contra radiações ionizantes.
- Contra risco elétrico.
- Contra a radiação láser.

Marca
A marca serve para identi�car o risco contra o qual o protetor ocular 
foi certi�cado. Trata-se de um código composto por uma letra e 
números que indicam as especi�cações de proteção.
O primeiro número indica o tipo de proteção contra radiações óticas:
2. Ultravioleta
3. Ultravioleta sem alteração das cores
4. Infravermelhos
5. Luz solar
6. Luz solar com proteção especí�ca contra infravermelhos
O segundo número indica o nivel de proteção de acordo com o risco 
expressado no primeiro.
Um solo número indica o grau de proteção contra varios tipo de 
soldadura (desde 1.2 até 16).
A letra entre paréntesis indica o fabricante. O número seguinte 
indica a Classe óptica (de 1 a 3, onde 1 indica a melhor qualidade 
óptica).
A última letra indica o nível de resistência mecânica.

Letras Tipo de protetor

S = Resistencia mecánica incrementada Qualquer

F = Impacto de baixa energia Qualquer

B = Impacto de media energía Óculos de armadura integral ou ecrã facial

A = Impacto de alta energia Ecrã facial

Exemplo de marca modelo 2188-GNV - Marca 5 (M)1F. Onde o 5 
indica soldadura grau de proteção 5, (M) indica o logo do fabricante 
(Marca Proteção Laboral), o 1 a classe Óptica, e F indica a resistência 
mecânica (impacto de baixa energia).

Tipos de protetores oculares
Óculos de armadura universal, óculos de armadura integral, óculos 
tipo caçoleta, Ecrãs faciais, Ecrãs para soldadura: de mão, de cabeça, 
acopláveis a capacete de protecção,... 
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  2188-GC
Características Óculo ocular claro de policarbonato anti-riscos e anti embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos por radiações (Ultravioleta UV).

 • Ocular com tratamento “Premium” certificado. Resistência a deterioração superficial por partículas finas K (maior duração e qualidade de 
visão)
 • e Resistência ao embaciamento N.
 • Muito leve (22 gramas).
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).
 • Ponte nasal suave e ventilado.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), construção, e fabrico no geral.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2 (Proteção UV ). Bom reconhecimento da cor.

  2188-GCG
Características Óculo ocular cinzento policarbonato anti-raladura e anti embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos por radiações (Luz solar).

 • Ocular com tratamento “Premium” certificado. Resistência a deterioração superficial por partículas finas K (maior duração e qualidade               
de visão) e Resistência ao embaciamento N.
 • Muito leve (22 gramas).
 • Excelente qualidade ótica (Classe 1).
 • Ponte nasal suave e ventilada.

Usos e manusea-
mento

 Em todo tipo de actividades no exterior, com risco de projecções (metal, madeira, pedra), construção, agricultura e jardinaria…

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-2,5 (proteção solar grau 2,5).

CARBON
Óculo ergonómico de design envolvente, muito confortável e leve (só 22 gr), com ponte nasal suave para usos prolongados no tempo.
4 tipos de oculares.

ProteçãoOCULAR
Os óculos Steelpro foram desenhados para proteger o trabalhador contra impactos e projeções 
segundo a norma EN166 tal como outros danos específicos (mecânicos, químicos, radiações…) 
que se possam produzir no entorno laboral, oferecendo uma ampla gama de oculares especí- 
ficos para cada atividade.

OCULOS ARMADURA UNIVERSAL
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  2188-GCF
Características Óculo ocular claro auto escurecivel (foto cromático) policarbonato anti-riscos e anti embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos por radiações 

(Luz solar).
 • Ocular Foto cromático. Adapta-se automaticamente a luminosidade ambiental, protegendo o olho perante a radiação solar de cada momento.
 • Reduz os reflexos, e o deslumbramento.
 • Muito leve (22 gramas).
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).
 • Ponte nasal suave e ventilada.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades tanto no exterior como interior, atividades que requeiram combinações destas (fabrico e industria), trabalhos relacionados com 
a condução, agricultura, pintura e decoração, comercial, trabalhos de manutenção…

EN ISO 12312-1 Proteção dos olhos e da cara. Óculos de sol para uso geral.

  2188-GCP
Características Óculo ocular cinzento Polarizado de policarbonato anti-riscos e anti embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos por radiações (Luz solar).

 • Ocular Polarizado. Elimina os reflexos incómodos que se podem produzir ao trabalhar com chapa, maquinaria, trabalhos no exterior (agua, neve, asfalto…).
 • Elimina os reflexos e o deslumbramento (maior conforto, segurança e precisão no trabalho).
 • Muito leve (22 gramas).
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).
 • Ponte nasal suave e ventilada.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades tanto no exterior, trabalhos relacionados com a chapa, maquinaria, agricultura, pintura e decoração, trabalhos de manutenção, 
asfaltado, trabalhos com muita luminosidade, trabalhos na neve, na agua (plataformas, pesca, desportos aquáticos, portos…)

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3,1 (proteção solar grau 3,1). 

 2188-GCP
Óculo ocular cinzento Polarizado de policarbonato anti-riscos e anti embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos por radiações (Luz solar).

Auto escurecivel 
foto cromática

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.

Classe 5-3,1 (proteção solar grau 3,1).
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  2188-GPG
 Mod. “PATROL” 
Óculo ocular cinzento, com patilhas reguláveis em 
comprimento.

Características Óculo ocular cinzento de policarbonato, com 
tratamento anti-riscos e anti embaciante, 
com lente de proteção solar. Design curvo 
ergonómico auto adaptável baseado na 
anatomia da zona frontal da cabeça. Ponte 
nasal de silicone.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.

Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1). 

  2188-GRG
 Mod. “RUNNER” 
Óculo de ocular cinzento, com patilhas reguláveis 
em comprimento.

Características Óculo ocular cinzento de policarbonato, com 
tratamento anti-riscos e anti embaciante, 
com lente de proteção solar. Óculo muito 
leve, de design desportivo.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.

Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1). 

  2188-GZ
 Mod. “ZOOM” 
Óculo de ocular claro, com patilhas e ponte nasal 
flexível.

Características Óculo claro unilente de policarbonato, com 
tratamento anti-riscos e anti embaciante, com 
amplo campo visual. Lente de proteção contra 
filtros ultravioletas UV. Ponte nasal de silicone. 
Design desportivo, muito confortável e leve.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).

Classe 2C-1.2

ProteçãoOCULAR
OCULOS ARMADURA UNIVERSAL
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  2188-GD
 Mod. “DUAL” 
Óculo a ocular claro “dual” (armadura integral ou armadura universal).

Características  Óculo ocular claro unilente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e anti 
embaciante, com amplo campo visual.
 • Design compacto e desportivo, muito confortável e leve, pode-se usar como um 
óculo universal (com patilhas, incluídas), ou como um óculo integral (cavidade 
ocular em silicone, e fita elástica) com um campo de uso 3 para gotas de 
líquidos (como óculo integral).
 • Impacto de partículas a grande velocidade e baixa energia (F).
 • Ventilação indirecta mediante micro-surcos para reduzir a condensação. Excelente 
qualidade óptica (Classe 1) e tratamento anti embaciante certificado (N).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
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  2188-GSF
Características Óculo ocular claro policarbonato anti-riscos y anti- 

embaciante, para riscos mecânicos (projecções) e riscos 
por radiações (Ultravioleta UV). Design envolvente, muito 
confortável e com proteção lateral. Patilhas flexíveis 
em silicone hipo alergénica para maior conforto e usos 
prolongados no tempo.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2 (Proteção UV com bom reconhecimento das cores).

  2188-GSFG
Características Óculo ocular policarbonato tom cinzento 

anti- riscos e anti-embaciante, para riscos 
mecânicos (projeções) e riscos por radiações 
(Luz solar). Design envolvente, muito 
confortável e com proteção lateral. Patilhas 
flexíveis em silicone hipoalergénica para 
maior conforto e usos prolongados no tempo.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1). 

SPY FLEX
Óculo de ocular unilente envolvente e patilhas felxíveis.

  2188-GS
Características Óculo ocular claro policarbonato anti-riscos e anti- 

embaciante, para riscos mecânicos (projeções) 
e riscos por radiações (Ultravioleta UV). Design 
envolvente, muito confortável e com proteção lateral.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2 (Proteção UV com bom reconhecimento das cores).

  2188-GSG
Características Óculo ocular policarbonato tom cinzento 

anti riscos e anti-embaciante, para 
riscos mecânicos (projeções) e riscos por 
radiações (Luz solar). Design envolvente, 
muito confortável e com proteção lateral.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1). 

SPY
Óculo de ocular unilente envolvente.

Óculo ocular claro policarbonato anti-riscos y anti- 
embaciante, para riscos mecânicos (projecções) e riscos 
por radiações (Ultravioleta UV). Design envolvente, muito 
confortável e com proteção lateral. Patilhas flexíveis 
em silicone hipo alergénica para maior conforto e usos 

 2188-

Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2 (Proteção UV com bom reconhecimento das cores).

 2188-
Características

EN166 
EN172 
Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1).

Classe 2C-1.2 (Proteção UV com bom reconhecimento das cores).

 2188-

ProteçãoOCULAR
OCULOS ARMADURA UNIVERSAL
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  2188-GSPG
Características Óculo ocular policarbonato tom cinzento anti-riscos e 

anti-embaciante, para riscos mecânicos (projeções) 
e riscos por radiações (Luz solar). Design envolvente, 
e confortável e com proteção lateral. Patilhas flexíveis 
com silicone hipoalergénica para maior conforto e usos 
prolongados no tempo.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1). 

  2188-GSPE
Características Óculo ocular policarbonato espelho anti-risco e anti- 

embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos 
por radiações (luz solar extrema ou fontes de calor). 
Design envolvente, muito confortável e com proteção 
lateral. Patilhas flexíveis em silicone hipo alergénica para 
maior conforto e usos prolongados no tempo.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1). 

SPY PRO 
Óculo de ocular unilente e patilhas flexíveis

  2188-GSC
Características Óculo claro unilente de policarbonato, com 

tratamento anti-riscos e anti-embaciante, 
com amplo campo visual. Lente de 
protecção contra filtros ultra-violetas UV. 
Design desportivo, muito confortável e 
ultra-leve (19 gramas)

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2

 2188-
Características Óculo ocular policarbonato tom cinzento anti-riscos e 

anti-embaciante, para riscos mecânicos (projeções) 
e riscos por radiações (Luz solar). Design envolvente, 
e confortável e com proteção lateral. Patilhas flexíveis 
com silicone hipoalergénica para maior conforto e usos 
prolongados no tempo.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1).

 2188-
embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos 
por radiações (luz solar extrema ou fontes de calor). 
Design envolvente, muito confortável e com proteção 
lateral. Patilhas flexíveis em silicone hipo alergénica para 
maior conforto e usos prolongados no tempo.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-3.1 (proteção solar grau 3.1).

SPY CITY
Óculo de ocular claro, com patilhas flexíveis.

Óculo de ocular unilente e patilhas flexíveis

Óculo claro unilente de policarbonato, com 
tratamento anti-riscos e anti-embaciante, 
com amplo campo visual. Lente de 
protecção contra filtros ultra-violetas UV. 
Design desportivo, muito confortável e 

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).

Óculo de ocular claro, com patilhas flexíveis.

 2188-GSPG

Óculo de ocular unilente e patilhas flexíveis

Óculo claro unilente de policarbonato, com 
tratamento anti-riscos e anti-embaciante, 
com amplo campo visual. Lente de 
protecção contra filtros ultra-violetas UV. 
Design desportivo, muito confortável e 

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).

 2188-

Óculo de ocular claro, com patilhas flexíveis.
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LYNX
Óculo de ocular panorâmico, com patilhas regulável em comprimento, ocular pivotante e ponte nasal de material brando e suave.

  2188-GL
Características Óculo ocular policarbonato anti-riscos e anti- 

embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos 
por radiações (Ultravioleta UV).
 • Tratamento anti-riscos (maior duração e qualidade de 
visão) e anti-embaciante.
 • Muito leve (30 gramas).
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1)

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de actividades , com risco de projecções 
(metal, madeira, pedra), construção, agricultura e fabrico 
no geral. 

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2-1.2 

  2188-GLG
Características Óculo ocular policarbonato tom cinzento anti-riscos e 

anti- embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e 
riscos por radiações (Luz solar).
 • Tratamento anti-riscos (maior duração e qualidade de 
visão) e anti-embaciante.
 • Muito leve (30 gramas).
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades no exterior, com riscos 
de projeções (metal, madeira, pedra), construção, 
agricultura e jardinaria…

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN172 Proteção ocular. Filtros solares para uso laboral.
Classe 5-2 (proteção solar grau 2). 

ProteçãoOCULAR
OCULOS ARMADURA UNIVERSAL
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NITRO
Oculo de ocular panorâmico, com patilhas reguláveis em comprimento.

  2188-GNV
Características Óculo ocular verde unilente de policarbonato, com 

tratamento anti riscos e amplo campo visual. Lente 
verde de proteção para soldadura grau 5.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN169 Protecção ocular. Filtros para soldadura.
Classe 5.

  2188-GN
Características Óculo ocular claro unilente de policarbonato, com 

tratamento anti-riscos e amplo campo visual. Lente de 
proteção contra filtros ultravioletas UV.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2

  2188-GNA
Características Óculo ocular claro unilente de policarbonato, com 

tratamento anti riscos e anti embaciante e amplo campo 
visual. Lente de proteção contra filtros ultravioletas UV.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2
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  2188-GVE
 Mod. “VISITOR” 
Óculo visita ocular claro.

Características Oculo unilente de policarbonato, com tratamento 
antiriscos. Lente de proteção contra filtros ultravioletas 
UV. Ergonómica, com ventilação lateral.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).

Classe 2C-1.2

 2188-GVE
Mod. “VISITOR” 

Óculo visita ocular claro.

Oculo unilente de policarbonato, com tratamento 
antiriscos. Lente de proteção contra filtros ultravioletas 
UV. Ergonómica, com ventilação lateral.

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).

Classe 2C-1.2

ProteçãoOCULAR
OCULOS ARMADURA UNIVERSAL
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CLARENCE 
Óculo tipo visita/cobre-oculos de ocular panorâmico, com patilhas reguláveis em comprimento e ocular pivotante.

  2188-GVC
Características Óculo ocular policarbonato anti-riscos e anti- 

embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos 
por radiações (Ultravioleta UV).
 • Compatível com a maioria dos oculos graduados.
 • Tratamento anti riscos (maior duração e qualidade de 
visão) e anti-embaciante.
 • Muito leve (38 gramas).
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções 
(metal, madeira, pedra), visitas a fábricas e industrias, 
construção, e fabrico no geral.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2-1.2 (Proteção UV ).

  2188-GVCV
Características Óculo ocular policarbonato tono verde IR 5.0 anti- riscos 

e anti-embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e 
riscos por radiações (Infra vermelhos IR).
 • Compatível com a maioria de óculos graduadas.
 • Tratamento anti-riscos (maior duração e qualidade de 
visão) e anti-embaciante.
 • Muito leve (38 gramas).
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em processos de soldadura (oxicorte e oxiacetilénica) de 
grau 5.0

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
EN171 Proteção ocular. Filtros para o infra vermelho. 
Classe 4-5 (Proteção IR Grau 5).
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  2188-GISRX
 Mod. “SRX” 
Óculo Integral panorâmico 180° com tecnologia balística, ocular claro anti-embaciante para riscos mecânicos e radiações UV.

Características Óculo Integral panorâmico 180° estrutura de PVC e ocular policarbonato certificado anti-abrasão (K) e anti embaciante (N) 
para riscos mecânicos (projeções, pó grosso -4-), químicos (líquidos) e riscos por radiações (Ultravioleta UV, sem alteração 
da cor).
 • Certificado Balístico segundo norma MIL PRF 31013.
 • Design ergonómico, com estrutura co-injetada, que proporciona um excelente campo de visão e um excelente conforto.
 • Impacto de partículas a grande velocidade e a temperaturas extremas de meia energía (BT), com tecnología antibalística.
 • Ventilação indirecta mediante micro-surcos para reduzir a condensação.
 • Compativel com a maioria dos oculos graduados.
 • Com inserto óptico para graduar, regulável em altura.
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (construção, metal, madeira, pedra), po grosso (cimento…) e salpicos de 
metais fundidos (industria química, fundições, fornos…), tal como atividades desportivas com riscos de impactos a grande 
velocidade.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2 (Proteção UV). Nível 2 com bom reconhecimento da cor.

Aptas para usar lentes graduadas acopladas à sua estrutura interna.

ProteçãoOCULAR
A linha PRO foi desenvolvida para uma proteção específica em diversas atividades que requei-
ram uma proteção ocular em diversos entornos e situações com riscos específicos e diversos 
campos de aplicação (salpicos, po, projeções…).

ARMADURA INTEGRAL LINHA PRO
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  2188-GIX10
 Mod. “X10” 
Oculo Integral ocular acetato claro con tratamento anti-embaciante e ventilação indireta para riscos mecânicos, 
químicos e radiações UV.

Características Óculo Integral estrutura de PVC e ocular de acetato anti embaciante (N) para riscos mecânicos (projeções, 
gotas de líquidos -3- po grosso -4-) riscos químicos e riscos por radiações (Ultravioleta UV).
 • Ocular de acetato (maior resistência química) certificado anti embaciante “N”.
 • Impacto de partículas a grande velocidade e a temperaturas extremas de baixa energia (FT).
 • Ventilação Dupla Directa e Indirecta.
 • Compatível com a maioria dos óculos graduados.
 • Ponte nasal especialmente desenhada para ser compatível com mascaras.
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e manusea-
mento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), líquidos (industria química, 
manutenção, pintura, industria farmacêutica…), pó grosso (cimento…).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2 (Proteção UV ). Nível 2 com bom reconhecimento da cor.

Oculo Integral ocular acetato claro con tratamento anti-embaciante e ventilação indireta para riscos mecânicos, 

  2188-GIX9
 Mod. “X9” 
Óculo integral panorâmico  180° ocular claro anti embaciante para riscos mecânicos.

Características Óculo Integ al panorâmico 180° estrutura de PVC e ocular pivotante de policarbonato anti-abrasão e anti 
embaciante para riscos mecânicos (projeções, salpicos de líquidos -3- e salpicos de metais fundidos e sólidos 
quentes -9-).
 • Design e excelente conforto.
 • Impacto de partículas a grande velocidade e a temperaturas extremas de meia energia (BT).
 • Ventilação indirecta mediante micro-surcos para reduzir a condensação.
 • Compatível com a maioria dos óculos graduados.
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), po grosso (polen…) e salpicos 
de metais fundidos (industria química, fundições, fornos…).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).
Classe 2C-1.2 (Proteção UV ). Nível 2 com bom reconhecimento da cor.

GIX9
Óculo integral panorâmico  180° ocular claro anti embaciante para riscos mecânicos.

Óculo Integ al panorâmico 180° estrutura de PVC e ocular pivotante de policarbonato anti-abrasão e anti 
embaciante para riscos mecânicos (projeções, salpicos de líquidos -3- e salpicos de metais fundidos e sólidos 
quentes -9-).

Design e excelente conforto.

Ocular em
acetato

ProteçãoOCULAR
OCULOS ARMADURA INTEGRAL LINHA PRO
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  2188-GIX7
 Mod. “X7” 
Óculo Integral ocular claro anti embaciante para riscos mecânicos.

Características Óculo Integral estrutura de silicone e ocular de policarbonato anti embaciante para riscos mecânicos 
(projeções, gotas de líquidos -3-, po grosso -4-).
 • Design compacto e desportivo, muito leve e confortável pela sua estrutura especial de silicone, 
especialmente desenhada para ser compatível com outros epis (mascaras, orelheiras…).
 • Impacto de partículas a grande velocidade e energia media (B).
 • Ventilação indirecta mediante micro-surcos para reduzir condensação.
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), líquidos (industria química, 
laboratórios, pintura em spray…), po grosso (polen…).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

  2188-GIX6
 Mod. “X6” 
Óculo Integral panorâmico ocular claro anti embaciante para riscos mecânicos.

Características Óculo Integral panorâmico estrutura de PVC e ocular de policarbonato anti embaciante para riscos mecânicos 
(projeções, gotas de líquidos -3-, po grosso -4- y salpicos de metais fundidos e sólidos quentes -9-).
 • Impacto de partículas a grande velocidade e a temperaturas extremas de energia media (BT).
 • Ventilação indirecta mediante micro-surcos para reduzir condensação.
 • Compatível com a maioria dos óculos graduadas.
 • Excelente qualidade ótica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), líquidos (industria química, tinta 
em spray…) pó grosso (pólen…) e salpicos de metais fundidos (industria química, fundições, fornos…).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Óculo Integral panorâmico ocular claro anti embaciante para riscos mecânicos.

Óculo Integral panorâmico estrutura de PVC e ocular de policarbonato anti embaciante para riscos mecânicos 

 2188- 2188-GIX7
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ProteçãoOCULAR
Os óculos armadura integral Steelpro, oferecem uma proteção ocular efectiva e eficaz sob stan-
dardes europeus de segurança e ergonomia.

ARMADURA INTEGRAL LINHA STEEL
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  2188-GIE
 Mod. “X1” 
Óculo Integral ocular claro para riscos mecânicos.

Características Óculo Integral estrutura de PVC e ocular de policarbonato para riscos mecânicos (projeções, pó grosso -4- e salpicos de metais 
fundidos e sólidos quentes -9-).
 • Impacto de partículas a grande velocidade e a temperaturas extremas de energia media (BT).
 • Ventilação indirecta mediante micro-surcos para reduzir a condensação.
 • Compatível com a maioria dos óculos graduados.
 • Excelente qualidade óptica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), pó grosso (pólen…) e salpicos de metais 
fundidos (industria química, fundições, fornos…).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

  2188-GIA
 Mod. “X1 PLUS” 
Óculo Integral ocular claro anti embaciante para riscos mecânicos.

Características Óculo Integral estrutura de PVC e ocular de policarbonato para riscos mecânicos (projeções, po grosso -4- y salpicos de metais 
fundidos e sólidos quentes -9-).
 • Ocular com tratamento anti-embaciante.
 • Impacto de partículas a grande velocidade e a temperaturas extremas de energía media (BT).
 • Válvulas de ventilação para reduzir condensação e embaciamento.
 • Compatível com a maioria dos óculos graduadas.
 • Excelente qualidade ótica (Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

em todo o tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), po grosso (polen…) e salpicos de metais 
fundidos (industria química, fundições, fornos…).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), pó grosso (pólen…) e salpicos de metais 
fundidos (industria química, fundições, fornos…).

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

GIA
Mod. “X1 PLUS” 

Excelente qualidade ótica (Classe 1).

em todo o tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), po grosso (polen…) e salpicos de metais 
fundidos (industria química, fundições, fornos…).

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Excelente qualidade ótica (Classe 1).

em todo o tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), po grosso (polen…) e salpicos de metais 
fundidos (industria química, fundições, fornos…).

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.
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ECRÃ FACIAL ROCKET VISOR CLARO
Ecrã facial com visor claro para riscos mecânicos e radiações composta por 
adaptador 2188-AR e Visor 2188-VRC ( vendem-se por separado).

Características Ecrã facial para riscos mecânicos (projeções e salpicos de metais fundidos e 
sólidos quentes) e riscos por radiações (Ultravioleta UV).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), 
salpicos de metais fundidos (industria química, fundições, fornos…).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN170 Proteção ocular. Filtros Ultra violetas (UV).

  2188-AR
Suporte para visor ajustável a cabeça, muito leve e seguro com ajuste tipo
“roller” para um ajuste fácil e confortavel.

  2188-VRC 
Visor fabricado em policarbonato de De 2,25 mm de espessura, de alta 
resistência mecânica e química. Proteção perante impactos de partículas a 
grande velocidad e a temperaturas extremas (BT), e para salpicos de metais 
fundidos e solidos quentes (9). Amplo campo de visão (180°), com estrutura 
curva (melhor comportamento perante o impacto) e protecão ate ao queijo, 
com Qualidade óptica (Classe 1). Protecção contra radiação Ultravioleta UV.

  2188-ARC
Adaptador dieléctrico e resistente a altas temperaturas

Características Os visores ROCKET podem-se usar também no capacete 
com o uso do adaptador universal 2188-ARC

ProteçãoOCULAR
A linha Steelpro Rocket foi desenhada com o propósito de proteger o rosto e olhos de proje- ções 
de partículas, reflexão de calor, radiações de infravermelhos…outorgando máxima segurança, 
conforto e proteção.

ECRÃ FACIAL LINHA ROCKET

C A T Á L O G O  G E R A L230
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  2188-AR
Suporte para visor ajustável a cabeça, muito leve e seguro com ajuste tipo
“roller” para um ajuste fácil e confortável.

ECRÃ FACIAL ROCKET VISOR VERDE
IR 5.0 (SOLDADURA)
Ecrã facial com visor verde para riscos mecânicos e radiação composta 
por adaptador 2188-AR e Visor 2188-VRV5 (vendem-se po r separado).

Características Ecrã facial para riscos mecânicos (projeções e salpicos de metais 
fundidos e sólidos quentes) e riscos por radiações (Infravermelho IR).

Usos e manusea-
mento

 em todo tipo de atividades com riscos de projeções (madeira, 
pedra), salpicos de metais fundidos (industria química, fundições, 
fornos…) com processos de soldadura.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN171 Proteção ocular. Filtros para o infra vermelho. 

  2188-VRV5 
Visor fabricado em policarbonato de 2,25 mm de espessura, de alta 
resistência mecânica e química. Proteção perante impactos de partículas 
a grande velocidade e a temperaturas extremas (BT), e para salpicos 
de metal fundidos e solidos quentes (9). Ampio campo de visão (180°), c 
estrutura curva (melhor comportamento perante o impacto) e proteçao 
no queixo, com excelente qualidade ótica (Classe 1). Protecção contra 
radiação Infravermelha IR tom 5.0 para processos de soldadura.

Suporte para visor ajustável a cabeça, muito leve e seguro com ajuste tipo

Ecrã facial com visor verde para riscos mecânicos e radiação composta 

Ecrã facial para riscos mecânicos (projeções e salpicos de metais 
fundidos e sólidos quentes) e riscos por radiações (Infravermelho IR).

 em todo tipo de atividades com riscos de projeções (madeira, 
pedra), salpicos de metais fundidos (industria química, fundições, 

Visor fabricado em policarbonato de 2,25 mm de espessura, de alta 
resistência mecânica e química. Proteção perante impactos de partículas 
a grande velocidade e a temperaturas extremas (BT), e para salpicos 
de metal fundidos e solidos quentes (9). Ampio campo de visão (180°), c 
estrutura curva (melhor comportamento perante o impacto) e proteçao 
no queixo, com excelente qualidade ótica (Classe 1). Protecção contra 

ECRÃ FACIAL ROCKET VISOR DOURADO 
IR 5.0 (SOLDADURA E FUNDIÇAO)
Ecrã facial com visor dourado para riscos mecânicos e radiações formada 
por adaptador 2188-AR e Visor 2188-VRD5 ( vendem-se por separado).

Características Ecrã facial para riscos mecânicos (projeções e salpicos duras de 
metais fundidos e sólidos quentes) e riscos por radiação iones 
(Infravermelho IR) com refletor dourado para diminuir calor radiante 
em metais fundidos.

Usos e manusea-
mento

em atividades com riscos de projeções, salpicos metais fundidos, 
na presença de materiais fundidos e de muita radiação.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN171 Proteção ocular. Filtros para o infra vermelho. 

  2188-AR
Suporte para visor ajustável a cabeça, muito leve e seguro com ajus tipo 
“roller” para um ajuste fácil e confortável.

  2188-VRD5 
Visor fabricado em policarbonato de 2,25 mm de espessura, de alta 
resistência mecânica e química. Proteção perante impactos de partículas 
a grande velocidade e a temperaturas extremas (BT), e para salpicos de 
metais fundidos e solidos quentes (9). Amplo campo de visão (180°), com 
estrutura curva (melhor comportamento perante o impacto) e protecção         
no queixo, com excelente qualidade óptica (Classe 1). Protecão contra 
radiação infravermelha IR tono 5.0 para processos de soldadura com 
acabamento para reflectir a luminosidade e o calor.

Ecrã facial com visor dourado para riscos mecânicos e radiações formada 
por adaptador 2188-AR e Visor 2188-VRD5 ( vendem-se por separado).

Ecrã facial para riscos mecânicos (projeções e salpicos duras de 
metais fundidos e sólidos quentes) e riscos por radiação iones 
(Infravermelho IR) com refletor dourado para diminuir calor radiante 

em atividades com riscos de projeções, salpicos metais fundidos, 

Suporte para visor ajustável a cabeça, muito leve e seguro com ajus tipo 

Visor fabricado em policarbonato de 2,25 mm de espessura, de alta 
resistência mecânica e química. Proteção perante impactos de partículas 
a grande velocidade e a temperaturas extremas (BT), e para salpicos de 
metais fundidos e solidos quentes (9). Amplo campo de visão (180°), com 
estrutura curva (melhor comportamento perante o impacto) e protecção         
no queixo, com excelente qualidade óptica (Classe 1). Protecão contra 
radiação infravermelha IR tono 5.0 para processos de soldadura com 
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  2188-PF
Ecrã facial para riscos mecânicos.

Características Ecrã facial visor claro, para riscos mecânicos
(projeções e salpicos de líquidos).

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com riscos de projeções 
(metal, madeira, pedra), salpico de líquidos 
(industria química, agricultura, pintura e decoração, 
manutenção), e fabrico no geral

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN166 3 B

  2188-AC
Adaptador universal mola de visores 2188-V y 2188-VR
para capacete.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

  2188-ACO
Adaptador universal de visores 2188-V y 2188-V ranhura 
de capacete directamente ou quando se usa orelheira 
1988-OC.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

 2188-AC

A linha Crasher de Steelpro oferece uma proteçao 
facial muito confortável em trabalhos industriais de 
maneira muito versátil e para diversos riscos.

ECRA FACIAL
LINHA CRASHER

em todo tipo de atividades com riscos de projeções 
(metal, madeira, pedra), salpico de líquidos 
(industria química, agricultura, pintura e decoração, 

A linha Crasher de Steelpro oferece uma proteçao 
facial muito confortável em trabalhos industriais de 

  2188-S
Suporte de polipropileno para visor ajustável
a cabeça, muito leve e seguro com ajuste tipo
roller para um ajuste confortavel, com banda anti suor.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

Suporte de polipropileno para visor ajustável
a cabeça, muito leve e seguro com ajuste tipo
roller para um ajuste confortavel, com banda anti suor.

* So visor 
sem correias

  2188-V
Visor de policarbonato fabricado em policarbonato de 
alta resistência. Medidas: 395X200x1 mm. (largura/altura/ 
grossura). Visor sem componentes metálicos (metal free).

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

* So visor 
sem correias

 2188-V
Visor de policarbonato fabricado em policarbonato de 
alta resistência. Medidas: 395X200x1 mm. (largura/altura/ 

  2188-VR
Visor de rede, para trabalhos forestais e jardinaría.

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

 2188-VR

* So visor 
sem correias

EN1731

ProteçãoOCULAR
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  2188-PS
Ecrã de soldar tom 11.

Características Ecrã para soldar com visor abativel tom 11 e arnês 
interior regulável com fecho de rosca para as faíscas e 
radiações IR dos processos de soldadura.
 • Fabricada em Polipropileno, muito leve, mas com alta 
resistência a temperatura, ao impacto e as agressões 
químicas.
 • Visor abativel, que permite levantar a lente de soldadura 
para visualizar a peça soldada sem necessidade de 
tirar o ecrã e seguir protegido pelo cobre filtro.
 • Arnês interior abativel com fecho de rosca e banda 
anti suor.
 • Design ergonómico e arredondado que permite que 
não fiquem peças incandescentes ou gotas de metal 
fundido na superfície do ecrã e minimizar os impactos.
 • Com cristal de soldadura tom 11 e cobre filtro (tamanho
 • 108x51mm.)
 • Cristais recambio disponíveis tons 5, 9, 10, 11, 12 e 13.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de actividades com soldadura em 
oficinas, estaleiros, industria do metal, soldaduras em 
manutenções, obras públicas…

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN169 Proteção ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipamentos para a protecção dos olhos e da cara durante 
a soldadura.

  2188-PSC
Ecrã de soldar tom 11 adaptável a capacete.

Características Ecrã para soldar com visor abativel tom 11 adaptavel 
a capacetes com ranhura standard de 3mm, para as 
faíscas e radiações IR dos processos de soldadura.
 • Fabricada em Polipropileno, muito leve, mas com alta 
resistencia a temperatura, ao impacto e as agressões 
químicas.
 • Visor abativel, que permite levantar a lente de soldadura 
para visualizar a peça soldada sem necessidade de 
tirar o ecrã e seguir protegido pelo cobre filtro.
 • Design ergonómico e arredondado que permite que 
não fiquem peças incandescentes ou gotas de metal 
fundido na superfície do ecrã e minimizar os impactos.
 • Compatível com orelheira para capacete ref. 1988-OC.
 • Com cristal de soldadura tom 11 e cobre filtro (tamanho
 • 108x51mm.)
 • Cristais recambio disponíveis tons 5, 9, 10, 11, 12 e 13.

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de atividades com soldadura que 
requeiram capacetes de proteção na construção, 
oficinas, estaleiros, industria do metal, soldaduras em 
manutenções, obra pública…

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN169 Proteção ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipamentos para a proteção dos olhos e da cara durante a 
soldadura.

A linha Optech de soldadura e uma proteção efectiva na 
maioria dos processos de soldadura, oferecendo pro-
teção ocular e facial.

ECRÃ SOLDADOR
LINHA OPTECH
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  2188-PSE
Ecrã de soldar electrónico – tom variável (4/9-13).

Características  • Ecrã para soldar com filtro electrónico variável 
automaticamente ao tom seleccionado (de 9 a 13), 
para as faíscas e radiações IR dos processos de 
soldadura.
 • Filtro auto-escurecível de 110 x 90 mm, que oferece 
uma protecção mínima UV tom 4 (tom claro) ao tom 
seleccionado (tom escuro de 9 a 13).
 • Cobre filtro exterior de policarbonato de 110 x 90 mm 
e cobre filtro interior.
 • Fabricada em Policarbonato, muito leve, mas com alta 
resistência ao impacto, tal como bom isolamento eléctrico 
e elevada resistência à intempérie e raios UV.
 • Arnês interior basculante com fecho de rosca e banda 
anti-suor.
 • Design moderno e ergonómico, com formas curvas 
que permitem que não fiquem peças incandescentes 
ou gotas de metal fundido na superfície do ecrã e 
minimizar os impactos.
 • Controle de sensibilidade de detecção do arco.
 • Alimentação mediante célula solar (+ duas pilhas de 
3V lítio de apoio).
 • Recâmbios disponíveis.
 • Pack com cobre filtro interior + cobre filtro exterior.
 • Filtro electrónico auto-escurecível.
 • Arnês interior fecho ruleta.
 • Cores disponíveis: Cinzento graffiti, Azul e Vermelho.

Usos e ma-
nuseamento

eNa maioria dos processos de soldadura (MMA, MIG, 
MAG, TIG, PLASMA) em oficinas, estaleiros, industria do 
metal, soldaduras em manutenção, obras públicas…

EN166 Proteção ocular dos olhos. Requisitos gerais.

EN169 Proteção ocular. Filtros para soldadura.
EN175 Equipamentos para a proteção dos olhos e a cara durante a 
soldadura.
EN379 Proteção ocular. Filtros automáticos para soldadura.

Ecrã para soldar com filtro electrónico variável 
automaticamente ao tom seleccionado (de 9 a 13), 
para as faíscas e radiações IR dos processos de 

Filtro auto-escurecível de 110 x 90 mm, que oferece 
uma protecção mínima UV tom 4 (tom claro) ao tom 

Cobre filtro exterior de policarbonato de 110 x 90 mm 

Fabricada em Policarbonato, muito leve, mas com alta 
resistência ao impacto, tal como bom isolamento eléctrico 

Arnês interior basculante com fecho de rosca e banda 

Design moderno e ergonómico, com formas curvas 
que permitem que não fiquem peças incandescentes 
ou gotas de metal fundido na superfície do ecrã e 

Alimentação mediante célula solar (+ duas pilhas de 

Pack com cobre filtro interior + cobre filtro exterior.

Cores disponíveis: Cinzento graffiti, Azul e Vermelho.

eNa maioria dos processos de soldadura (MMA, MIG, 
MAG, TIG, PLASMA) em oficinas, estaleiros, industria do 
metal, soldaduras em manutenção, obras públicas…

Equipamentos para a proteção dos olhos e a cara durante a 
soldadura.
EN379 Proteção ocular. Filtros automáticos para soldadura.

ProteçãoOCULAR
ECRÃ SOLDADOR LINHA OPTECH
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Uma gama completa de protetores respiratórios 
para todo tipo de operações de manutenção, 
fabrico…com os mais altos standards de 
segurança e sob normativa europeia.

PROTEÇÃO
RESPIRATORIA
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EN149 Máscaras auto-�ltrantes de 
proteção contra partículas.

EN405 Máscaras auto-�ltrantes com  
válvulas de  proteção contra 
gases ou gases e partículas.

EN140 Semi máscaras. EN136 
Máscaras.

EN141 Filtros contra gases e   ltros 
mistos.

EN146 Dispositivos �ltrantes contra 
partículas, de ventilação 
assistida.

EN13794 Equipamentos de     respiração 
autónomos de circuito 
fechado para evacuação. 

Todos   os   equipamentos   pertencem  
a categoria III (risco de morte ou lesões  
graves)  da  Classificação dos EPIs. 
Para determinar a seleção da mascara 
e/ou �ltro, e preciso conhecer: O 
contaminante, a sua concentração e a 
sua toxicidade, O valor TLV, O fator  de 
proteção  nominal do protetor, O fator 
de proteção requerido.

TLV o Nivel de Exposição Ocupacional 
E  a   concentração    máxima   de uma 
substancia contida no ar, calculando a 
media sobre um período de 40 horas 
semanais durante o qual, segundo os 
conhecimentos actuais, um trabalhador 
pode estar exposto dia apôs dia sem 
um provável risco para a sua saúde.

Factor de Proteção Nominal
A relação entre a concentração de 
um contaminante no ambiente e sua 

possível  concentração  no  interior 
da  mascara. Calcula-se  a partir do 
valor de máxima fuga interna permitida 
(%), o qual se obtêm para qualquer 
equipamento a partir de um ensaio 
normalizado EN.

Factor de  Proteção Requerido: a 
relação entre a concentração media do 
contaminante no local de trabalho e o 
TLV.

Dividindo a concentração media do 
contaminante no  lugar de  trabalho 
pelo  TLV  de  dito  contaminante, se 
obtêm o fator de proteção requerido. 
O equipamento adequado deve 
proporcionar um factor de proteção 
nominal superior ao factor de proteção 
requerido. Exemplo: 

Contaminante ......................... Celulosa (par tícu la sólida)
Concentração ................................................... 40 mg/m3
TLV  ................................................................... 5 mg/m3
Factor de protecção requerido   ...................... 40/5 = 8
Recomendação  .....FFP2 (factor protecção  nominal 12)

Substituição dos  filtros: não e possível 
determinar um tempo  de E�cácia de 
um �ltro, visto que diversos factores 
influem na  sua  duração;  humidade 
relativa, temperatura, ritmo respiratório, 
capacidade   pulmonar,   concentração 
e natureza do contaminante. 
Recomenda-se substituir o  �ltro 
quando se adverte um aumento da 
resistência respiratória ou o cheiro do 
contaminante. 

NORMATIVAeuropeia 

Mascarilhas
EN149

Mascarilhas
EN405

Semimáscara
EN140

Máscaras 
EN136

Partículas P1 4,5 4,5 4,5 5

Partículas P2 12 12 12 16

Partículas P3 50 50 50 1000

Gases e vapores - 20 20 2000

Filtros para partículas, gases e filtros combinados

P (branco) Partículas classe 1 (P1), classe 2 (P2), y classe 3 (P3)

A (castanho) Gases e vapores organicos

B (cinzento) Gases e vapores inorgánicos  ( no CO)

E (amarelo) Gases e vapores ácidos

K (verde) Amoniaco

Nota: Estes quadros sao orientativos. Ha de ser o prevencionista quem recomende ao usuario final que protecção e a mais adequada com base em medições 
no local de trabalho.
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        2288-M
Mascara higiénica descartável. No EPI.

Características  • Mascara  de  poliéster  para  partículas  muito grossas, 
gotas…  em muito baixa concentração (≤  1xTLV) e 
para proteger o produto no seu manuseamento.
 • Clipe nasal de alumínio ajustável.
 • Caixa dispensadora  de 50 unidades (2.000  uds. caixa 
grande).

Usos e ma-
nuseamento

em  atividades  de  limpeza  de  pós  não  nocivos  no 
exterior, trabalhos onde seja necessário proteger o 
produto (alimentação, laboratórios, electrónica…) e 
reduzir a possibilidade de contágios a outra pessoas.

        2288-M101
Mascara descartavel FFP1.

Características Mascara de polipropileno factor de proteção FFP1 
(4XTLV) para partículas,  e aerossóis  sólidos  e líquidos.
 • Clipe  nasal  de  alumínio  ajustável  com  almofadinha 
interior.
 • Borracha dupla de ajuste.
 • Caixa  dispensadora  de  20 unidades  (400 uds.  caixa 
grande).

Usos e ma-
nuseamento

em atividades com partículas nocivas em trabalhos com 
madeira (serradura…), agricultura, minaria, construção, 
limpeza po…

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

        2288-M102
Mascara descartavel FFP1 com válvula de exalação.

Características Mascara de polipropileno factor de proteção FFP1 
(4XTLV) para partículas,  e aerossóis  sólidos e líquidos.
 • Válvula de exalação (permite expulsar o ar do interior 
da mascara, reduzindo a acumulação de ar quente e 
humidade do interior da mascara. Recomendável para 
trabalhos cansativos).
 • Clipe  nasal  de  alumínio  ajustável  com  almofada 
interior.
 • Borracha Dupla de ajuste.
 • Caixa  dispensadora  de  12 unidades  (240 uds.  caixa 
grande).

Usos e ma-
nuseamento

em atividades com partículas nocivas em trabalhos com 
madeira (serradura…), agricultura, minaria, construção, 
limpeza po…

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

        2288-M103S
Mascara descartavel FFP2.

Características Mascara de polipropileno factor de protecção FFP2 
(12XTLV) para partículas,  e aerossóis sólidos e líquidos.
 • Clipe  nasal  de  alumínio  ajustável  com  almofada 
interior.
 • Borracha Dupla de ajuste.
 • Caixa  dispensadora  de  20 unidades  (400 uds.  caixa 
grande).

Usos e ma-
nuseamento

em atividades com partículas baixa toxicidade em 
trabalhos com madeira, agricultura, minaria, construção, 
fundição, fabrico com metal, produtos químicos e 
aditivos em pó, alimentação, cerâmica, estaleiros…

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

ProteçãoRESPIRATORIA
MASCARILLAS MOLDADAS
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        2288-M103
Mascara descartavel FFP2 com válvula de exalação.

Características Mascara de polipropileno factor  de proteção FFP2 (12XTLV) para 
partículas, e aerossóis sólidos e líquidos.
 • Válvula de exalação (que permite  expulsar o ar do interior  da mascara 
em maior medida, reduzindo a acumulação de ar quente e humidade 
do interior da mascara. Recomendável para trabalhos cansativos).
 • Clipe nasal de alumínio ajustável com almofada interior.
 • Borracha Dupla de ajuste.
 • Caixa dispensadora de 12 unidades (240 uds. caixa grande).

Usos e ma-
nuseamento

em atividades com partículas baixa toxicidade em trabalhos com 
madeira, agricultura, minaria, construção, fundição, fumos de soldadura, 
recolha  de  resíduos,    fabrico  com  metal,  produtos  químicos e aditivos 
em pó, farinhas, alimentação, cerâmica, laboratórios, estaleiros…

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

        2288-M104
Mascara descartável FFP3 com válvula de exalação.

Características Mascara de polipropileno factor de protecção FFP3 (50XTLV) para 
partículas, e aerossóis sólidos e líquidos.
 • Válvula  de  exalação  (permite  expulsar o ar do interior da  
mascara,  reduzindo  a  acumulação  de ar   quente e humidade do 
interior da mascara. Recomendável pa ra trabalhos cansativos).
 • Clipe nasal de alumínio ajustável com almofada interior no em 
todo o contorno facial para maior ajuste, comodidade e proteção 
(fuga até ao interior).
 • Borracha Dupla de ajuste com regulação.
 • Caixa dispensadora de 5 unidades (100 uds. caixa grande).

Usos e ma-
nuseamento

em  atividades  com  partículas  tóxicas  em  trabalhos  com  amian  
to (asbesto),  fibras tóxicas,  madeira,  produtos  fito sanitários 
s, minaria,   construção,   fundição,   soldadura,   fabrico com 
metais,  industria  farmacêutica,  produtos  químicos  e  aditivos 
em po tóxicos, alimentação, piscifactorías, cerâmica, estaleiros, 
agricultura e gado, riscos biológicos (vírus, bactérias..).

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

        2288-M104P
Mascara descartável FFP3 com válvula de exalação dobravel.

Características Mascarilha de polipropileno facto de protecção FFP3 (50XTLV) para 
partículas, e aerossóis sólidos e líquidos.
 • Válvula de exalação (permite expulsar o ar do interior da mascarilha 
reduzindo a acumulação de ar quente e humidade do interior da 
mascarilha. Recomendável para trabalhos fatigosos).
 • Clipe nasal de alumínio ajustável com almofadinha interior em todo 
o contorno facial para maior ajuste, conforto e protecção (fuga até 
ao interior)
 • Borracha dupla de ajuste
 • Dobrável embalada individualmente em caixa dispensadora de 12 
unidades (240 uds caixa grande).

Usos e ma-
nuseamento

em actividades com partículas tóxicas em trabalhos com amianto 
(asbesto), fibras tóxicas, madeira, produtos fitosanitários, minaria, 
construção, fundição, soldadura, fabrico com metais, indústria 
farmacêutica, produtos químicos, agricultura e gado, riscos biológicos 
(vírus, bactérias…)

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

Mascara de polipropileno factor de protecção FFP3 (50XTLV) para 

Válvula  de  exalação  (permite  expulsar o ar do interior da  
mascara,  reduzindo  a  acumulação  de ar   quente e humidade do 
interior da mascara. Recomendável pa ra trabalhos cansativos).
Clipe nasal de alumínio ajustável com almofada interior no em 
todo o contorno facial para maior ajuste, comodidade e proteção 

em  atividades  com  partículas  tóxicas  em  trabalhos  com  amian  
to (asbesto),  fibras tóxicas,  madeira,  produtos  fito sanitários 
s, minaria,   construção,   fundição,   soldadura,   fabrico com 
metais,  industria  farmacêutica,  produtos  químicos  e  aditivos 
em po tóxicos, alimentação, piscifactorías, cerâmica, estaleiros, 

Mascarilha de polipropileno facto de protecção FFP3 (50XTLV) para 

Válvula de exalação (permite expulsar o ar do interior da mascarilha 
reduzindo a acumulação de ar quente e humidade do interior da 

Clipe nasal de alumínio ajustável com almofadinha interior em todo 
o contorno facial para maior ajuste, conforto e protecção (fuga até 

Dobrável embalada individualmente em caixa dispensadora de 12 

em actividades com partículas tóxicas em trabalhos com amianto 
(asbesto), fibras tóxicas, madeira, produtos fitosanitários, minaria, 
construção, fundição, soldadura, fabrico com metais, indústria 
farmacêutica, produtos químicos, agricultura e gado, riscos biológicos 
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        2288-M103CA
Mascara descartável FFP2 com válvula de exalação  carvão ativo.

Características Mascara de polipropileno com carvão ativo fator de proteção 
FFP2 (12XTLV) para partículas,  e aerossóis sólidos e líquidos.
 • O carvão ativo permite reduzir certos tipos de gases e vapores 
em baixa concentração (gases orgânicos de decomposição, 
odores incomodativos…) .
 • Válvula de exalação extra-grande (que permite expulsar o ar do 
interior da mascara em maior medida, reduzindo a acumulação 
de ar quente e humidade do interior da mascara. Recomendável 
para trabalhos cansativos).
 • Teste de Dolomita (teste resistência a  respiração/fadiga).
 • Clipe nasal de alumínio ajustável com almofada interior.
 • Borracha Dupla de ajuste.
 • Caixa dispensadora de 10 unidades (200 uds. caixa grande).

Usos e ma-
nuseamento

em  atividades  com  partículas  baixa  toxicidade  em  trabalhos 
com madeira, agricultura, minaria, construção, fundição, fumos 
de soldadura, recolha de resíduos,   fabrico com metal, produtos 
químicos e aditivos em pó, laboratórios, alimentação, cerâmica, 
estaleiros...

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

        2288-M104CA
Mascara descartável FFP3 com válvula de exalação e carvão ativo.

Características Mascara de polipropileno com carvão activo factor de protecção 
FFP3 (50XTLV) para partículas, e  aerossóis sólidos e líquidos.
 • O carvao activo permite reduzir certos tipos de gases e vapores 
em baixa concentração (gases orgânicos de decomposição, 
odores incomodativos…) .
 • Válvula de exalação extra-grande (permite expulsar o ar do 
interior da mascara, reduzindo a acumulação de ar quente 
e humidade do interior da mascara. Recomendável para 
trabalhos cansativos).
 • Teste de Dolomita (prova resistência a  respiração/fadiga).
 • Clipe nasal de alumínio ajustável com almofada interior em 
todo o contorno facial par maior ajuste, conforto e proteção 
(fuga para o interior).
 • Borracha dupla de ajuste com regulação.
 • Caixa dispensadora de 5 unidades (100 uds caixa grande).

Usos e ma-
nuseamento

em actividades com partículas tóxicas em trabalhos com amianto 
(asbesto), fibras tóxicas, produtos fitossanitários, minaria, 
construção, fundição, fumos de soldadura, fabrico com metais, 
industria farmacêutica, produtos químicos e aditivos em p+o 
tóxicos, alimentação, cerâmica, viveiros de peixes, estaleiros, 
agricultura e gado, riscos biológicos (vírus, bactérias).

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

agricultura e gado, riscos biológicos (vírus, bactérias).

EN149:2001 Mascaras auto filtrantes para partículas. 

        2288-FP3
Características Filtro P3 (Partículas classe 3). Pós, 

Nevoeiros e Fumos.

Usos e ma-
nuseamento

Manipulação  de substâncias  em 
pó, (cimento, madeira, pedra, fibras, 
farinhas…), construção e cantonei-
ras (po, areia…), Minaria (Cloratos, 
Cobalto, Cobre, Quartzo - Sílice, Plo- 
mo…), Industria (fumos, soldaduras, 
corte alumínio, aço, óxidos, soda 
caustica, ácido fosfórico…), Agricul-
tura e Jardinaria (Enxofre e Arsénio 
em pó, pulverização pesticidas…), 
Manutenção (limpeza de po e barri-
do, lixados, ambientes com muito 
pó, soda caustica),   Trabalhos com 
Amianto (asbesto).

EN143 Equipamentos de Proteção Respiratória. 
Filtros contra partículas.

        2288-FA1
Características Filtro A1 (Gases  y  Vapores

Orgânicos Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

Pintura e decoração no exte-
rior, Fabrico (veículos, navios,  
tintas e  pigmentos, adesivos, 
resinas, aceta- tos…), Manu-
tenções   com presença de 
matéria orgânica (maus odo-
res, pesca, gasolinas, álcool 
etílico…).

EN14387 Equipamentos de Proteção Respiratória. 
Filtros contra gases e filtros combinados.

        2288-FA1P3
Características Filtro A1P3 (Gases  e   Vapores 

Orgânicos Classe 1 e Partículas Classe 3).

Usos e ma-
nuseamento

Pintura   e   decoração   (pintura   
em spray, dissolventes, vernizes, 
resi- nas…), Fabrico (veículos, 
navios,  electrodomésticos,  tintas e 
pigmentos, adesivos, alimentaria), 
Manutenção com presença de 
nevoeiros orgânicos e substancias 
orgânicas, Industria (fumos e vapores 
orgânicos, processos químico 
orgânicos…), Agricultura e Jardinaria 
(esterco, manipulação orgânica, 
pesticidas…), Gado, Limpeza com 
dissolventes….

EN14387 Equipamentos de Proteção Respiratória.
Filtros contra gases e filtros combinados.

FILTROS PARA SEMIMÁSCARA “BREATH”
Filtros de rosca STEELPRO para media máscara “BREATH” .

ProteçãoRESPIRATORIA
MASCARILLAS MOLDADAS (CARVAO ATIVO)
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        2288-FC
Características Filtro ABEK1 (Gases e Vapores 

Orgânicos    e    Inorgânicos,     Gases
Ácidos e Amoníaco  Classe 1).

Usos e ma-
nuseamento

Industria    (processos    electrolíti-
cos, industria química orgânica e 
inorgânica, ácido cianídrico, fluoreto 
de hidrogénio…), Agricultura (Pro-
dutos agro químicos…), Manutenção 
(limpeza com ácidos, com cloro, com 
Amoníaco, Manutenção Industrial, 
Manutenção Alimentar…), Fabrico 
(Química, Equipamentos de Re- fri-
geração, electrodomésticos, …), 
Agricultura e Jardinaria (substancia 
químicas orgânicas e inorgânicas, 
ácidos..).

EN14387 Equipamentos de Proteção Respiratória. 
Filtros contra gases y filtros combinados.

        2288-FCP3
Características Filtro ABEK1P3 (Orgânicos e 

Inorgânicos, Gases Ácidos e Amoníaco  
Classe 1 e Partículas Classe 3).

Usos e ma-
nuseamento

Industria (Metal, Fundições, Industria 
química orgânica e inorgânica, Farma-
cêutica, ..), Agricultura (Produtos agro 
químicos, fito sanitário, herbicidas, fu-
migação…  ), Pesca (viveiros, proces-
samento…), M a n u t e n ç ã o 
(Desinfecção, limpeza doméstica e 
In- dustrial, hipocloroso de Sódio…),   
Ma nutençao Industrial, Manutenção  
Alimentar,    Fabrico (Química, navios, 
automóveis, Equipamentos de Refrige-
ração, electrodomésticos, ácido clorídri-
co, Nítrico Sulfídrico, Sulfúrico…).

EN14387 Equipamentos de Proteção Respiratória. 
Filtros contra gases y filtros combinados.

        2288-PP2
Características Pré-filtro P2. Opção para os 

filtros de gases A1 (2288-FA1) e 
filtro ABEK1  (2288-
fc). Proporciona-lhes uma 
protecção para partículas P2, 
retarda a saturação do filtro de 
gases (evita entrada de partículas 
e pó) e é intercambiável. Adapta-
se ao filtro de gases mediante o 
retentor 2288-R.

        2288-SE
 Mod. “BREATH” 
Media mascara para dois filtros (filtros Steelpro).

Características Respirador media máscara fabricada en termoplástico 
hipoalergénico.
 • Muito confortável, suave e leve (só 85gr).
 • Design compacto, permite uma excelente compatibilidade  
com outros equipamentos de proteção (óculos, orelheiras…), 
e um excelente ajuste ao rosto, brindando uma confortável e 
higiénica proteção.
 • Arnês para cabeça e pescoço, muito confortável e de fácil 
utilização.
 • Design ergonómico, permite um perfeito equilíbrio do peso dos 
filtros e um amplo campo de visão.
 • Válvula de exalação central com design anti-golpes.
 • Sistema de ligação de rosca dos filtros facilita a sua montagem 
e desmontagem dos filtros reutilizáveis STEELPRO.
 • Disponível em três tamanhos (S, M y L) para conseguir um 
perfeito ajuste em diferentes tamanhos de rostos.

Usos e ma-
nuseamento

em   todo   tipo de   atividades   com   risco   respiratório   de 
partículas   (industria   metal, construção,   fito sanitários, 
madeira, pedra, cimento…), gases e vapores orgânicos e 
inorgânicos (industria química, metal, manutenções, pintura, 
industria farmacêutica…).    Consultar filtros dependendo do 
contaminante.

EN140 Equipos de protección respiratoria: Medias Máscaras. 

NOTA:
A informação dos filtros e meramente orientativa. Sera o usuario final, quem com ajuda do prevencionista em riscos, escolha a proteção respiratoria mais adequada em função dos diversos factores que se 
produzam no local de trabalho (tipos de contaminantes, concentração, tempo de exposição, nível Oxigénio,…).
A vida útil do filtro dependerá das condições de uso (tempo de exposição, tipo de contaminante, tipo de contaminante…).  Substituir quando o filtro se encontrar saturado ou tenha perdido a sua capacidade 
filtrante. Os sintomas mais comuns para detetar quando se há de mudar o filtro tem dificuldade ao respirar e quando se comece a notar odor do contaminante.

SEMIMÁSCARAS

Mod. “BREATH” 
Media mascara para dois filtros (filtros Steelpro).

Respirador media máscara fabricada en termoplástico 
hipoalergénico.

SEMIMÁSCARAS

FCP3
Filtro ABEK1P3 (Orgânicos e 
Inorgânicos, Gases Ácidos e Amoníaco  

 (Orgânicos e 
Inorgânicos, Gases Ácidos e Amoníaco  

 (Orgânicos e 
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        2288-MF
 Mod. “ANDROMEDA” 
Máscara facial silicone (filtros normalizados).

Características Máscara facial completa e fabricada em silicone classe 2.
 • Muito confortável, suave e leve
 • Fabricada em silicone hipoalergénico de alta qualidade e duração, muito fácil de limpar
 • Visor d epolicarbonato anti-embaciante e anti-riscos
 • Design ergonómico, permite um equilíbrio perfeito do peso doa filtros e um amplo campo de visão
 • Arnês regulável com 5 pontos de ancoragem
 • Para usar com filtros normalizados (standard) EN 148-1
 • Recâmbios:

 − Visor de policarbonato
 − Arnês

Usos e ma-
nuseamento

Em todo tipo de actividades com risco respiratório de partículas (industria metal, construção, fito sanitários, madeira, pedra, cimento, amianto..),  
gases e vapores orgânicos e inorgânicos (industria química, metal, manutenções pintura, industria farmacêutica, agro química, limpeza 
industrial, laboratórios…).  Consultar filtros dependendo do contaminante.

EN136 Equipamentos de proteção respiratória: Máscaras completas 
Clase 2. Classe 2. Máscaras completas de utilização  geral.

        2288-FNA2P3
Características Filtro A2P3 (Gases  e    Vapores 

Orgânicos Classe 2 e Partículas Classe 3).

Usos e ma-
nuseamento

Pintura   e decoração   (pintura   em 
spray, dissolventes, vernizes, resi- 
nas…), Fabrico (veículos, navios,  
eletrodomésticos,  tintas e pigmen-
tos, adesivos, alimentar), Manu-
tenções com presença de nevoeiros 
orgânicos e substancias orgânicas, 
Industria (fumos e vapores orgânicos, 
processos químicos orgânicos…), 
Agricultura e Jardinaria (esterco, 
manipulação orgânica, pesticidas…), 
Gado, Limpeza com dissolventes….

EN14387 Equipamentos de Proteção Respiratória
Filtros contra gases e filtros combinados.

        2288-FNCP3
Características Filtro ABEK2P3 (Gases y  Vapores 

Orgânicos e Inorgânicos, Gases 
Ácidos e Amoníaco     Classe 2 e 
Partículas Classe 3).

Usos e ma-
nuseamento

Industria (Metal, Fundições, Indus-
tria química  orgânica  e  inorgânica, 
Farmacêutica, ..), Agricultura (Pro-
dutos agro químicos, fito sanitário, 
herbicidas, fumigação…  ), Pesca 
(viveiros, p r o c e s s a m e n t o … ) , 
Manutenção (Desinfeção, limpeza 
doméstica e Industrial, hipocloroso 
de Sódio…),  Manutençao Indus-
trial, Manutençao   em  Alimentaçao,   
Fabrico (Química, navios, veiculos, 
Equipamentos de Refrigeração, elec-
trodomésticos, ácido clorídrico, Nítri-
co Sulfídrico, Sulfúrico…).

EN14387 Equipamentos de Proteção Respiratória. 
Filtros contra gases e filtros combinados.

NOTA: 
A informação  dos filtros es meramente orientativa. Ha de ser el usuario final, quem com ajuda do prevencionista em riscos, escolha a proteção respiratória 
mais adequada em função dos diversos fatores que se produzam no lugar de trabalho (tipos de contaminantes, concentração, tempo de exposição, nível 
Oxigénio,…). A vida útil do filtro dependerá das condições de uso (tempo de exposição, tipo de contaminante, tipo de contaminante…). Substituir quando 
o filtro se encontre saturado ou tenha perdido a sua capacidade filtrante. Os síntomas mais comuns para detetar quando se ha de mudar o filtro sao 
dificuldade ao respirar e quando se comece a notar o odor do contaminante.

A informação  dos filtros es meramente orientativa. Ha de ser el usuario final, quem com ajuda do prevencionista em riscos, escolha a proteção respiratória 

Mod. “ANDROMEDA” 
Máscara facial silicone (filtros normalizados).

Máscara facial completa e fabricada em silicone classe 2.
Muito confortável, suave e leve
Fabricada em silicone hipoalergénico de alta qualidade e duração, muito fácil de limpar
Visor d epolicarbonato anti-embaciante e anti-riscos
Design ergonómico, permite um equilíbrio perfeito do peso doa filtros e um amplo campo de visão
Arnês regulável com 5 pontos de ancoragem
Para usar com filtros normalizados (standard) EN 148-1

Visor de policarbonato

Em todo tipo de actividades com risco respiratório de partículas (industria metal, construção, fito sanitários, madeira, pedra, cimento, amianto..),  
gases e vapores orgânicos e inorgânicos (industria química, metal, manutenções pintura, industria farmacêutica, agro química, limpeza 

FILTROS MASCARA COMPLETA “ANDROMEDA”
Filtros de rosca normalizada STEELPRO para máscara completa  “ANDROMEDA” 

ProteçãoRESPIRATORIA
MÁSCARAS
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        2388-L101
Lava olhos de aço galvanizado.

Características Lava olhos com estrutura de aço galvanizado, para ser 
usada em casos de salpicos de elementos nocivos aos 
olhos, nos que a agua produza um efeito de arraste da 
substancia nociva.
• Estrutura  em  aço  com  tratamento  galvanizado e 
cuba em ABS.
• Ativa-se manualmente mediante alavanca ou pedal.
• Alimentação mediante a agua potável da rede.
• Características técnicas:

 − Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: ½ polegada IPS
 − Saída de agua: 1 ¼ polegada IPS

Usos e ma-
nuseamento

em plantas industriais e químicas onde o ambiente não 
seja especialmente salino ou corrosivo.

EN15154-2 Normativa europeia para lava olhos.  

        2388-L101/M
Só lava olhos de parede.

Outros artigos de Proteção
DUCHES E LAVA OLHOS AÇO GALVANIZADO
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        2388-D101
Duche lava olhos de aço galvanizado.

Características Duche  lava olhos com  estrutura  de aço galvanizado, 
para ser usado em casos de salpicos de elementos 
nocivos aos olhos ou ao corpo do trabalhador, no qual a 
agua produza um efeito de arraste da substancia nociva.
 • Estrutura em aço com tratamento galvanizado.
 • Activa-se  manualmente  atravês do puxador  (duche) 
e mediante alavanca ou pedal (lava olhos).
 • Alimentação mediante a agua potável da rede.
 • Características técnicas:

 − Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: ½ polegada IPS
 − Saída de agua: 1 ¼ polegada IPS

Usos e ma-
nuseamento

em plantas industriais e químicas onde o ambiente não 
for especialmente salino ou corrosivo

EN15154-1-2 Normativa europeia para duches e lava olhos.   

        2388-D101/M
Só duche de parede.

Duche  lava olhos com  estrutura  de aço galvanizado, 
para ser usado em casos de salpicos de elementos 
nocivos aos olhos ou ao corpo do trabalhador, no qual a 
agua produza um efeito de arraste da substancia nociva.

Activa-se  manualmente  atravês do puxador  (duche) 

em plantas industriais e químicas onde o ambiente não 
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        2388-DAI
Duche lava olhos de aço inoxidável.

Características Duche lava olhos fabricado na integra em aço inoxidável, 
para ser usado em casos de salpicos de elementos 
nocivos paraos olhos ou corpo do trabalhador, onde a 
agua produza um efeito de arraste da substância nociva.
 • Activa-se manualmente mediante sistema de válvulas 
de bola.
 • Alimentação mediante agua potável da rede. 
Características técnicas:
 − Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: 1 polegada IPS
 − Saída de agua: 1 ¼ polegada IPS

Usos e ma-
nuseamento

em ambientes agressivos e todo tipo de ambientes 
industriais onde seja necessário um material mais 
resistente que o aço galvanizado (ainda que não é 
recomendável em ambientes marinhos).

EN15154-1-2 Normativa europeia para duches e lava olhos.

        2388-DAI+
Duche lava olhos de aço inoxidável 316.

Características Ducha-lavaolhos fabricada íntegramente em aço 
inoxidável  316, para  ser  usado  em  casos  de 
salpicos de elementos nocivos aos olhos ou ao 
corpo do trabalhador, onde a agua produza um 
efeito de arraste da substancia nociva.
 • O aço 316 é um aço especial, de excelente 
qualidade, de muito alta resistência á corrosão. 
Activa-se  manualmente  mediante  sistema  de 
válvulas de bola.
 • Activação  do  lava olhos  mediante  alavanca  
ou pedal.
 • Alimentação mediante a agua.
 • Características  técnicas:

 − Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
 − Entrada de agua: 1 polegada IPS
 − Saida de agua: 1 ¼ polegada IPS

Usos e ma-
nuseamento

Em ambientes altamente agressivos, ambientes 
salinos e todo tipo de ambientes industriais onde 
seja necessário um aço inoxidável de maior 
resistência (plataformas, plantas químicas e 
potáveis na costa…)

EN15154-1-2 Normativa europeia para duches e lava olhos. 

Ducha-lavaolhos fabricada íntegramente em aço 
inoxidável  316, para  ser  usado  em  casos  de 
salpicos de elementos nocivos aos olhos ou ao 
corpo do trabalhador, onde a agua produza um 
efeito de arraste da substancia nociva.

O aço 316 é um aço especial, de excelente 
qualidade, de muito alta resistência á corrosão. 
Activa-se  manualmente  mediante  sistema  de 

Activação  do  lava olhos  mediante  alavanca  

Alimentação mediante a agua.

Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
Entrada de agua: 1 polegada IPS
Saida de agua: 1 ¼ polegada IPS

Em ambientes altamente agressivos, ambientes 
salinos e todo tipo de ambientes industriais onde 
seja necessário um aço inoxidável de maior 
resistência (plataformas, plantas químicas e 

Normativa europeia para duches e lava olhos. 

        2388-DAI
Duche lava olhos de aço inoxidável.

Características Duche lava olhos fabricado na integra em aço inoxidável, 
para ser usado em casos de salpicos de elementos 
nocivos paraos olhos ou corpo do trabalhador, onde a 
agua produza um efeito de arraste da substância nociva.
• Activa-se manualmente mediante sistema de válvulas 

de bola.
• Alimentação mediante agua potável da rede.

Características técnicas:
− Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
− Entrada de agua: 1 polegada IPS
− Saída de agua: 1 ¼ polegada IPS

Usos e ma-
nuseamento

em ambientes agressivos e todo tipo de ambientes 
industriais onde seja necessário um material mais 
resistente que o aço galvanizado (ainda que não é 
recomendável em ambientes marinhos).

EN15154-1-2 Normativa europeia para duches e lava olhos.

        2388-
Duche lava olhos de aço inoxidável 316.

Características

Usos e ma-
nuseamento

EN15154-1-2 

Duche lava olhos fabricado na integra em aço inoxidável, 
para ser usado em casos de salpicos de elementos 
nocivos paraos olhos ou corpo do trabalhador, onde a 
agua produza um efeito de arraste da substância nociva.

Activa-se manualmente mediante sistema de válvulas 

Alimentação mediante agua potável da rede.

Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
Entrada de agua: 1 polegada IPS
Saída de agua: 1 ¼ polegada IPS

em ambientes agressivos e todo tipo de ambientes 
industriais onde seja necessário um material mais 
resistente que o aço galvanizado (ainda que não é 
recomendável em ambientes marinhos).

Normativa europeia para duches e lava olhos.

 2388-DAI+
Duche lava olhos de aço inoxidável 316.

Características Ducha-lavaolhos fabricada íntegramente em aço 
inoxidável  316, para  ser  usado  em  casos  de 
salpicos de elementos nocivos aos olhos ou ao 
corpo do trabalhador, onde a agua produza um 
efeito de arraste da substancia nociva.
• O aço 316 é um aço especial, de excelente 

qualidade, de muito alta resistência á corrosão. 
Activa-se  manualmente  mediante  sistema  de 
válvulas de bola.

• Activação  do  lava olhos  mediante  alavanca  
ou pedal.

• Alimentação mediante a agua.
• Características  técnicas:

− Pressão hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
− Entrada de agua: 1 polegada IPS
− Saida de agua: 1 ¼ polegada IPS

Em ambientes altamente agressivos, ambientes 
salinos e todo tipo de ambientes industriais onde 
seja necessário um aço inoxidável de maior 
resistência (plataformas, plantas químicas e 
potáveis na costa…)

EN15154-1-2 Normativa europeia para duches e lava olhos. 

Outros artigos de Proteção
DUCHES E LAVA OLHOS AÇO INOXIDÁVEL
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        2388-DAIA
Duche lava olhos Autónomo de aço inoxidável 316.

Características Duche lava olhos Autónomo (com depósito de água) fabricado em aço 
inoxidável  316,  muito  resistente  à  corrosão,  para  ser  usada 
em casos de salpicos de elementos nocivos aos olhos ou ao corpo do 
trabalhador, no qual a agua produza um efeito de arraste da substância 
nociva, e não exista uma ligação de agua potável.
 • O aço 316 é um aço especial, de excelente qualidade, de muito alta 
resistência á corrosão.
 • Activação mediante alavanca.
 • Alimentação mediante depósito autónomo de 100L de agua potável.
 • Manómetro de glicerina que evita o descalibramento por alterações 
de temperatura ou altura geográfica.
 • Facilmente transportável de um sitio para outro mediante rodas

Usos e ma-
nuseamento

em todo tipo de ambientes agressivos e onde não exista a possibilidade 
de realizar a ligação á rede de agua. Plantas industriais, plantas 
químicas, desalinizadoras…

EN15154-1-2 Normativa europeia para duches e lavaolhos.

        2388-MI
Manta ignífuga apaga-fuegos.

Características Manta ignífuga fabricada em fibra de vidro para afogar pequenos fogos, impedindo a 
chegada de Oxigénio.
 • Caixa de PVC para pendurar num lugar visível da parede e cerca do provável foco de 
incêndio, com puxador para sua extração.
 • Características técnicas:

 − Material: Fibra de vidro
 − Temperatura máxima: 540°C
 − Grossura: 0,40mm

 • Disponível nas seguintes medidas:
 − 2388-MI0: 100x100 cm.
 − 2388-MI1: 150x100 cm.
 − 2388-MI2: 200x120 cm.
 − 2388-MI3: 200x150 cm.

Usos e ma-
nuseamento

em cozinhas domésticas, restaurantes, laboratórios…para  apagar pequenos fogos 
diretamente sobre o lugar de ignição ou no caso de que prenda a roupa do usuário 
(não válida para processos de soldadura).

EN1869 Normativa europeia sobre requisitos das mantas ignífugas.

MANTAS IGNÍFUGAS

EN15154-1-2 Normativa europeia para duches e lavaolhos.Normativa europeia para duches e lavaolhos.
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es una empresa asociada a

respetuosos con el medio 
ambiente para su fabricación.

Componentes especialmente 
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