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EPI'S

IMPERMEÁVEL

CAPA DE CHUVA EM PVC AMARELA (MORCEGO)
Utilizada para proteção contra chuva em construção civil, vigilância, limpeza, passeio, eventos
ao ar livre, etc. Confeccionada em Pvc laminado, material impermeável, resistente e de alta
qualidade.

- Modelo: Morcego.
- Possui capuz fixo.
- Sem mangas.
- Forrada.
- Material: PVC Laminado.
- Cor Predominante: Amarelo.
- Fechamento Frontal: Botões de Pressão.

CAPA DE CHUVA EM PVC PRETA
Capa de chuva na cor preta super leve e confortável, seu formato veste perfeito ao corpo e
possui um tecido em pvc que o torna totalmente impermeável. Seu comprimento é de tamanho
longo na canela o que ajuda a proteção do tronco e pernas. Possui botões de pressão  e  capuz.
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MACACÃO PREMIUM IMPERMEÁVEL EMBORRACHADO NYLON COM FACE EM
POLIAMIDA
O macacão  PREMIUM é muito versátil,podendo ser utilizado nas mais diversas atividades,setor
medico combate a corona-vírus e outras enfermidades,setor de funerárias ,setor industrial,
mineração, aeroportuária e do setor canavieiro. O modelo é especialmente indicado para
proteger o usuário em tarefas  em que o usuário tenha contato direto com lixo e
água/lavagem,ou agentes microbianos.

Características
O macacão PREMIUM é confeccionado em tecido de Nylon emborrachado, com uma face em
poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas e com
fechamento frontal. Possui capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC.
O punho e as costas possuem elásticos para ajuste da peça no corpo do usuário.

Materiais
Nylon emborrachado, linha, zíperes, cadarço, elástico, fita refletiva, regulador, ponteira.

Segurança
Todos os produtos são submetidos a testes laboratoriais específicos e encaminhados para
certificação junto ao Ministério do Trabalho.

Tamanhos
P, M, G, GG, XG.

Cores
O macacão PREMIUM está disponível nas cores: branco (PADRAO EM ESTOQUE),demais cores
sob encomenda com quantidade minima de 10pçs: vermelho, laranja, cinza, preto, amarelo,
verde limão, verde militar, verde bandeira, azul marinho e azul royal.

Certificado de Aprovação: nº 28.738

Higienização
Para conservar o produto, siga algumas instruções de uso e higienização:
Evite manusear objetos cortantes ou pontiagudos durante o uso do avental para não perfurá-lo;
Evite o contato do produto com componentes químicos corrosivos (alta concentração);
Lave com sabão neutro e água fria;
Seque à sombra, sem torcer.

CA 28.738

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Macacao.pdf
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CALÇA EM PVC AMARELO IMPERMEAVEL
Calça de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tipo pijama, cordão de
poliéster na cintura para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE
OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

CA 37.536

Ficha Técnica

JAPONA TÉRMICA IMPERMEÁVEL AZUL OU BRANCA
Japona de segurança confeccionada em náilon, forro em manta acrílica de matelassê, manga
longa, punho em malha, capuz, fechamento em velcro e três botões de pressão metálicos.
Tamanho G em estoque,demais tamanhos consulte nossa area comercial.

CA 10.975

CAPA DE CHUVA EM PVC
Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz,
fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda
eletrônica.
Tamanhos: P, M, G, GG, XG. Cores: Amarela e outras.

Restrições

Vestimenta com “Tempo de Uso Restrito” ao usuário.

Aprovado para

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações
com uso de água e contra agentes meteorológicos (chuva).

CA: 28.191

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/CA-CALCA-PVC-IMPERMEAVEL-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Calça-de-PVC.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-JAPONA-TERMICA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br
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BLUSÃO/JAQUETA DE MOTOQUEIRO
Blusão de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, mangas longas com velcro
nos punhos para ajuste, fechamento frontal com zíper e velcro, um botão de pressão na gola,
bolso na altura do peito, cintura com elástico nas costas, um refletivo no bolso e dois nas costas,
costuras através de solda eletrônica. Tamanhos: P, M, G, GG, XG

Restrições

Vestimenta com “Tempo de Uso Restrito” ao usuário.

Observações

Proteção da cabeça, pescoço, tronco e membros superiores do usuário contra agentes
meteorológicos (chuva).

AVENTAL DE TREVIRA PRETO/LARANJA
Avental de Segurança em Trevira Preto e Laranja, com tiras soldadas eletronicamente no
pescoço, e duas tiras na cintura com fivela de engate rápido para ajuste, acabamento nas
laterais por solda eletrônica, para proteção contra respingos d’água e produtos químicos
domésticos. Medidas 1,00x0,70 - 1,20x0,70 – 1,40x0,70.

Restrições

Equipamento não aprovado para contato com calor, produtos químicos de alta densidade e
agentes meteorológicos (chuva).

Observações

O material apresentou índice de resistência “Nível 2”

CA: 39.661

MANGOTE EM PVC
Mangote de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, elásticos nas
extremidades para ajustes, acabamento por solda eletrônica. Tamanho Único. Cores: Branca,
Amarela e outras.

Restrições

Dados extraídos da Base de Dados do sistema CAEPI a partir de
12/05/2009.

Aprovado para

Proteção do braço e antebraço do usuário contra umidade
provenientes de operações com uso de água.

CA: 38.700

http://www.protetec-epi.com.br
http://www.protetec-epi.com.br
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CAPA DE CHUVA EM TREVIRA
Capa de segurança confeccionada em Trevira, mangas longas, capuz, fechamento frontal com
quatro botões metálicos de pressão, costuras através de solda eletrônica. Tamanhos: P, M, G,
GG, XG. Cores: Amarela e outras.

Restrições

Vestimenta com “Tempo de Uso Restrito” ao usuário.

Aprovado para

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra
umidade proveniente de operações com uso de água e contra
agentes meteorológicos (chuva).

CA 10.102

AVENTAL PVC PRETO
Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas
eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento,
acabamento nas laterais por solda eletrônica.Nos tamanhos: 1,00 x 0,70 cm; 1,20 x 0,70 cm; e
1,40 x 0,70 cm.

CA: 38.302

AVENTAL PVC AMARELO
Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas
eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento,
acabamento nas laterais por solda eletrônica.

CA: 37.475

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-CAPA-TREVIRA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-AVENTAL-PVC-PRETO-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-AVENTAL-AMARELO-1.pdf
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AVENTAL DE PVC BRANCO
Avental  de  segurança  confeccionado  em  PVC  com  forro  de  poliéster,  tiras  soldadas
eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento,
acabamento nas laterais por solda eletrônica.

CA: 37.729

MACACÃO SIMPROTEC
EPI aprovado para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra
líquidos químicos. II) Desempenhos apresentados - Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico
30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico
30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor
resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Composição: Polipropileno e polietileno
Tipo: Impermeável
Tamanho: M G GG XG XGG
Embalagem: Pacote com 01 unidade
Cor: Branco

C.A 26.878

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-AVENTAL-PVC-BRANCO-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-MACACAO-SIMPROTEC.pdf
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LINHA FOOD

TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA C/100 UNIDADES
A touca descartável sanfonada branca é confeccionada em TNT .

Ideal para uso em áreas industriais, químicas, alimentícias, médicas e odontológicas.

• Possui elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e
conforto para o uso prolongado;
• A aplicação de dois filamentos de elástico simples de alta qualidade, colado por toda extensão
do fio, também oferece resistência e conforto para uso moderado.

A touca descartável sanfonada branca oferece segurança e proteção contra a queda de
cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene
constante.

Cor: Branco
Composição: Tecido-Não-Tecido - 100% Polipropileno Não Estéril.

MANGOTE EM GRAFATEX DE ALGODAO E POLIESTER CINZA
Mangote tricotado em grafatex de algodão e poliéster, com fechamento em elástico e velcro,
comprimentos 30 cm,

35 cm, 40 cm, 45 cm e 50 cm.

CA 32.803

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/CA-MANGOTE-CINZA-GAMILUVA-1.pdf
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LUVA PARA ALTA TEMPERATURA 40CM - 250 A 300 GRAUS
Luva tricotada em GRAFATEX de ARAMIDA.
Forro de Algodão, punho em RASPA.

Luva tricotada em grafatex de Aramida e forro de algodão. Recomendada para trabalhos onde a
mão está exposta de forma contínua a elevadas temperaturas.

A luva 119ALG possui um punho de segurança em raspa, o que permite uma rápida extração da
luva e um baixo custo

Desenvolvida para a manipulação intermitente de objetos a uma temperatura de até 250
Graus.
O comprimento do punho colabora com a proteção do antebraço para a manipulação de
grandes peças.

CA 41.341

Ficha Técnica

MANGA DE POLIETILENO E PARA ARAMIDA 45CM
Manga de fibra TAEKI®: HPPE (polietileno de alto peso molecular) e para-aramida. Comprimento
450 mm. Gauge 13. Embalagem com 1 unidade.

Benefícios

Fibra TAEKI® 5:
• Excelente resistência ao corte e rasgo
• Resistente ao calor de contato até 100ºC

CA 41.341

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/CA-LUVA-119ALG.-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/ficha_tecnica-LUVA-119ALG-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/CA-VENICUT-41.361-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/FICHA-TECNICA-VENICUT5M-1.pdf
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TOUCA NYLON PRETA OU BRANCA
Touca de proteção em nylon em formato de circunferência, com furos tipo colmeia, embaladas
uma a uma, reutilizável.

Código:
6482 (PRETA) / 6483 (BRANCA)

Composição:
100% tecido sintético em poliamida.

Indicações e Instruções de Uso:
Indicada para proteção da cabeça do trabalhador e para evitar queda do cabelo no produto
impedindo sua contaminação e contato do cabelo com máquinas que possam colocar em perigo
o trabalhador. Utilizadas em cozinhas industriais, panificadoras, indústrias de alimentos,
refeitórios, entre outros. Retirar a touca de sua embalagem e colocá-la na cabeça começando a
partir da testa para a base da nuca.

Adaptar na cabeça de modo confortável.

TOUCA BRANCA EM TNT
Touca de proteção sanfonada em formato de tiras fabricada em tecido não tecido (TNT), com
elástico simples, atóxico, descartável, de uso único.

Código:
7364

Composição:
100% polipropileno.

Indicações e Instruções de Uso:
Indicada para proteção da cabeça do trabalhador e para evitar queda do cabelo no produto
impedindo sua contaminação e contato do cabelo com máquinas que possam colocar em perigo
o trabalhador. Produto de amplo uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios
dentários e médicos, laboratórios de manipulação, indústrias químicas, farmacêuticas e
alimentícias, entre outros.

Retirar a touca de sua embalagem e colocá-la na cabeça começando a partir da testa para a
base da nuca. Adaptar na cabeça de modo confortável.
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SUPER PANO DE LIMPEZA WIPER PLUS
O WiperPlus PRO 50 é multiuso, ultra absorvente, altamente resistente e reutilizável. Não causa
irritação na pele e não tem reação com produtos químicos. Sua capacidade absoluta de
absorção de água é de 4,8 ml/g e a velocidade de absorção de água (mm/30s) é de 4,3
segundos. Possui alta performance em limpezas com líquidos, possui baixa liberação de
partículas, são resistentes a solventes e a rasgos.

Composição:
Fibras Celulósicas e Sintéticas

Uso e Aplicações:
Altamente recomendado na limpeza e secagem de pisos e superfícies, bandejas, talheres,
pratos, chapas, fornos, fogões e máquinas. Os WiperPlus PRO 50 são direcionados a vários tipos
de segmentos, tais como restaurantes, cadeias de fast-food, cozinhas industriais,
supermercados, industrias alimentícias, indústrias químicas, laboratório, frigoríficos, clinicas e
hospitais.

BOTA DE PVC PATROL MEIO-CANO MEDIO 28CM
Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável,
inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química,
sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo
combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE,
CONTRA AGENTES

ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO
DE ÁGUA E CONTRA

RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com
resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio
(detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo
combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K); Acido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Tamanhos: 36 ao 43

CA: 37.456

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/BOTA-PVC-MEIO-CANO-1.pdf
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SAPATO POLIMÉRICO PRETO OU BRANCO
Calçado  ocupacional  de  uso  profissional,  tipo  sapato,  fabricado  com  cabedal  em  material
polimérico – (PU) na cor preta e solado de poliuretano bidensidade na cor cinza, resistente a
hidrocarbonetos, antiderrapante (SRC) resistente a absorção de energia na área do salto.

Aprovado para:

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE
ÁGUA

CA: 41773

BANDANA PROFISSIONAL EM TERGAL PRETA OU BRANCA

LUVA TERMICA 40CM AMBIDESTRA

Descrição
Luva de segurança confeccionada em grafatex de fibra de aramida com forro de algodão.

Aplicações:

USO EM FORNOS DE COZINHAS INDUSTRIAIS
RESISTENCIA ATÉ 250GRAUS

CA 7.678

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/CA-CARTOM-1000-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-GRAFATEX-ARAMIDA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/LUVA-GRAFATEX-ARAMIDA-FICHA-TECNICA-1.pdf
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MANGOTE ANTI CORTE E ALTA TEMPERATURA 30CM

Descrição
Mangote Tricotado em Grafatex  de Aramida (Kevlar) - Alta Temperatura

O Mangote segurança da Gamiluva é confeccionado em grafatex de fibra de aramida, sem
costura internas, acabamento em overloque e ajuste com elástico e velcro.Possui uma tira de
ajuste no polegar permitindo que o mangote permaneça na posição correta durante a atividade.

Excelente resistência a cortes e altas temperaturas, mantendo-se confortável mesmo que por
um período longo de utilização.

Possui Certificado de Aprovação CA 36.841

Aplicações:

Remoção de bandejas quente do forno.
Manipulação de peças cortantes ou aquecidas.
Industria alimentícia

CA 36.841

Ficha Técnica

LUVA ALTA TEMPERATURA 107 FPL15

Descrição
Luva tricotada em grafatex de algodão e poliéster com forro de algodão e punho em Lona.

Aplicações:

Manuseamento de peças quentes.
Retirada de bandejas quentes de fornos
Cozinhas industriais e padarias.

CA 39.654

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/CA-MANGOTE-AMARELO-GAMILUVA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/ficha_tecnica-mangote-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-107FPL-3.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/ficha_tecnica-107fpl-1.pdf
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LUVA MALHA DE AÇO ANTI CORTES
Benefícios:
Alta performance contra cortes.

Descrição:
A luva de malha de aço é confeccionada em aço inoxidável cromo níquel e seus elos possuem
espessura de 0,55mm. É altamente resistente e ideal para atividades com alto risco de corte.

Aplicações:
• Atividades com risco de corte a faca;
• Indústria alimentícia em geral,açougues,restaurantes e demais atividades.

SUPER GLOVE
Luva de segurança, confeccionada com látex de borracha nitrílica, com revestimento interno
silver e antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.
C.A 38.645

AVENTAL PVC PRETO
Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas
eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento,
acabamento nas laterais por solda eletrônica.Nos tamanhos: 1,00 x 0,70 cm; 1,20 x 0,70 cm; e
1,40 x 0,70 cm.

CA: 38.302

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/07/CA-SUPER-GLOOVE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-AVENTAL-PVC-PRETO-1.pdf


PROTETEC EPI'S & ABRASIVOS CENTRAL DE VENDAS: (51) 3075.3575 / WHATSAPP: (51) 99525.8896

www.protetec-epi.com.br Page: 15

AVENTAL DE PVC BRANCO
Avental  de  segurança  confeccionado  em  PVC  com  forro  de  poliéster,  tiras  soldadas
eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento,
acabamento nas laterais por solda eletrônica.

CA: 37.729

SS1007
Luvas de segurança, confeccionadas com fios de elastano e fibra de vidro com
polietileno (hppe – polietileno de alta densidade), revestida com látex nitrílico SAND,
face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano, formatos anatômico.

Composição: Hppe, fibra de vidro e poliuretano
Acabamento: Látex Nitrílico antiderrapante
Tamanhos Disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 12 Pares
Cor: Cinza e Preto

C.A 32.039
Ficha Técnica

SUPER MIX
Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene na palma e dorso, palma e dedos
antiderrapante.

C.A 33.333

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-AVENTAL-PVC-BRANCO-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/04/CA-1007N.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1007NS-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-SUPERMIX.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SuperMix-1.pdf
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SUPER GREEN
Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; forrada internamente com flocos de
algodão; com antiderrapante na face palmar e dedos, anatômica, sem virola.

C.A 32.245

Ficha Técnica

HOUSE HOLD
Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; forrada internamente com flocos de
algodão; com antiderrapante na face palmar e dedos, anatômica, sem virola.

CA: 32.245

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-LUVA-NITRILICA-VERDE-TALGE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SuperGreen-1-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-NITRILICA-VERDE-TALGE-1.pdf
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LINHA FRIO

CALÇA NYLON (FRIGORÍFICA)
Calça de segurança confeccionada em náilon, tipo pijama, cordão de poliéster na cintura para
ajuste, forro em manta acrílica de matelassê. Tam. P, M, G, GG e XG. Cores: Azul / Branca.

Restrições

EPI não resistente a penetração de água (não impermeável)

Observações

Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos – Frio, para temperatura ambiente
abaixo de -5oC. ( -45oC ).

CA 10.976

CAPUZ (BALACLAVA) EM SUEDINI
Capuz de segurança confeccionado em malha de Suedine (poliéster e algodão), modelo ninja.
Cores: Azul e Branco. Tamanho Único.

Restrições
EPI não resistente a penetração de água.

Aprovado para:

Proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes térmicos (frio), para temperatura
ambiente acima de -5oC.

CA 10.979

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/CA-Calca-Nylon-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/CA-Capuz-1.pdf
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LUVA DE NYLON
Luva de segurança, confeccionada em náilon de poliéster resinado, forro em nonteck, cinco
dedos, punho de malha. Tamanho Único (9). Cores: Azul e Branca.

Restrições
Não utilizar em temperaturas abaixo de -30oC

Aprovado para:

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e
contra agentes térmicos (frio).

CA 10.978

MEIÃO TÉRMICO
Meião de segurança, confeccionado em fio de algodão e poliéster, elastodieno, modelo tubular,
atoalhado.

Aprovado para

Proteção dos pés do usuário contra agentes térmicos (frio).

CA 10.977

 

LUVA THRYM EM POLIAMIDA COM FORRO MANTA ACRILICA
Luva de poliamida com banho total em látex natural, palma com duplo banho em espuma de
látex natural, forro com manta acrílica. Benefícios Duplo banho em espuma de látex natural:

Excelente proteção contra umidade
Alta flexibilidade Forro com manta acrílica:
Proteção contra umidade e calor de contato de até 250ºC
Excelente conforto, mantém as mãos quentes em condições de frio

Aplicações Ideal para manutenção geral em ambientes frios e úmidos

CA 41.341

Ficha Técnica

 

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/CA-Luva-Nylon-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/CA-Meio-Termico-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/CA-LUVA-THRYM-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/FICHA-TECNICA-LUVA-THRYM-1.pdf
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JAPONA TÉRMICA IMPERMEÁVEL AZUL OU BRANCA
Japona de segurança confeccionada em náilon, forro em manta acrílica de matelassê, manga
longa, punho em malha, capuz, fechamento em velcro e três botões de pressão metálicos.
Tamanho G em estoque,demais tamanhos consulte nossa area comercial.

CA 10.975

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-JAPONA-TERMICA-1.pdf
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LINHA MÉDICA

MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA KIDS C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades

MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA PRETA C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades
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MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA BRANCA C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades

MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA ROSA C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades

RESPIRADOR PREMIUM CONFORT DESCARTÁVEL PFF3 S/V
KIT 10 UN – Respirador semifacial descartável, classe PFF3 (s), modelo concha. Formado por
feltro em poliéster, filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal metálico
e elásticos de poliéster com elastano. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas,
fumos e radionuclídeos.

Benefícios

Formato concha: maior conforto e adaptabilidade aos diversos tipos de rostos
• Clipe nasal que facilita a vedação e eficiência do respirador
• Tira de espuma nasal interna para maior conforto
• Elásticos que proporcionam melhor ajuste

CA 40.805

Certificado

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-TECNICA-PFF3-CONFORT-PREMIUM.pdf
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CLASSIC FLYGRIP BRANCO
A linha "CLASSIC FLYGRIP" foi criada com um apelo de desing diferenciado nos aspectos de
modernidade e praticidade, oferecendo aos usuários um calçado leve, resistente, confortável e
muito seguro mesmo nos ambientes de trabalho mais severos com alto grau de risco de
escorregamento, tanto em pisos cerâmicos quanto em pisos metálicos (SRC). Desde o princípio
de sua criação, procuramos desenvolver um produto que venha a atender 100% as exigências
da NR32. Confeccionado à base de TPE (ELASTOMERO/BORRACHA TERMOPLASTICA), possuem
alta resistência à tração, flexão, rasgamento e principalmente a baixa sujidade (não encarde)
com fácil higienização.

NUMERAÇOES: DO 34 AO 44
CORES: BRANCO E PRETO

CA 42.726

TENIS IATE FLYGRIP BRANCO
A linha "TENIS IATE FLYGRIP" vem com um apelo diferente, trazendo a moda para a
segurança, num desing despojado e leve, oferecendo conforto, leveza, segurança e estilo para
que o usuário possa trabalhar 100% satisfeito e produzir mais, mesmo em ambientes
extremamente severos e com alto grau de escorregamento. Nosso tênis também atende em
100% as exigências da NR32. Confeccionado à base de TPE (ELASTOMERO/BORRACHA
TERMOPLASTICA), possuem alta resistência à tração, flexão, rasgamento e principalmente a
baixa sujidade (não encarde) com fácil higienização

NUMERAÇOES: DO 34 AO 44
CORES: BRANCO, PRETO e AZUL

CA 42.726

MACACÃO SIMPROTEC 50
Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado,
com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz,
punho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores
do usuário contra risco de de origem química.

Composição: Polipropileno e polietileno
Acabamento: Hidrorrepelente
Tam. disponíveis: M G GG XGG
Embalagem: 01 unidade / 25 unidades
Zíper: Com 02 cabeças
Cor: Branco

CA 36.783

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA42726-SAPATO-CLASSIC-E-IATE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA42726-SAPATO-CLASSIC-E-IATE.pdf
https://supersafety.com.br/epi/luva-de-seguranca-super-glove/
https://supersafety.com.br/epi/oculos-de-protecao/
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA-MACACAO-SIMPROTEC-1.pdf
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ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISAO INCOLOR WK4
- Modelo WK4;
- Aplicação: Proteção dos olhos contra impactos de partículas multidirecionais;
- Sobrepões óculos de grau;
- Tratamento antirrisco;
- Proteção UVA e UVB;

- Lente: Incolor

CA 33.680

LUVA VINIL MED BOMPACK
A Luva de Vinil Bompack Med é indicada para a proteção dos profissionais em procedimentos
diversos.

Disponível na versão sem pó , ela é indicada para uso médico, industrial, alimentício e outros
setores.

O produto protege as mãos dos profissionais da contaminação por fluidos. Também garante a
segurança do produto manuseado.

Seu material é resistente, liso e confortável. A luva é ambidestra e anatômica, facilitando a
utilização.

Disponível em embalagem com 100 unidades

RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA GRAZIA
PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobravel, com válvula de exalação, também compatível com
o uso simultâneo de outros EPI‘s.

Válvula: a válvula de exalação tem a função de dar mais conforto ao usuário, pois o ar quente
exalado na respiração sairá mais facilmente de dentro da máscara proporcionando um maior
conforto na hora da inalação do novo ar.

Utilização: Poeiras, Névoas e Fumos Metálicos

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF2 para
proteção contra poeiras, névoas e fumos metálicos numa concentração máxima de 10 vezes o
limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento
portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, química, farmacêutica, moveleira,
têxtil, alimentícia, fundições, laboratórios, hospitais, mineração, construção naval, soldas,
pinturas, serralherias, fibra de vidro, construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.

CA 39.051

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA-OCULOS-WK4.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA34134.pdf
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RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA GRAZIA
PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobravel, sem válvula de exalação, também compatível com
o uso simultâneo de outros EPI‘s.

Utilização: Poeiras, Névoas e Fumos Metálicos

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF2 para
proteção contra poeiras, névoas e fumos metálicos numa concentração máxima de 10 vezes o
limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento
portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, química, farmacêutica, moveleira,
têxtil, alimentícia, fundições, laboratórios, hospitais, mineração, construção naval, soldas,
pinturas, serralherias, fibra de vidro, construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.

CA 39.050

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARPACK
Desenvolvida para proteção de profissionais da saúde, minimizando a contaminação do
ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

Fabricada em nãotecido 100% polipropileno
Não estéril
Tripla camada com filtro
Três pregas horizontais
Clipe nasal
Soldada eletronicamente por ultrassom
Disponível na cor branca
Descartável e de uso único

Ficha Técnica

RESPIRADOR PFF1 AOTMOS COM VALVULA
Respirador purificador de ar peça semifacial filtrante para partículas PFF1, classe S, formato
dobrável, com válvula de exalação.

Marca: Atomos.

LAUDO TECNICO

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/ca34129-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Ficha-Técnica-Máscara-Cirúrgica-Descarpack-rev07-PT-3.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/327823-LAUDO-PFF1-COM-Valvula.pdf
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RESPIRADOR PFF1 ATOMOS SEM VALVULA
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S", formato
dobrável.

Marca: Atomos.

LAUDO TECNICO

RESPIRADOR PFF2 S/ VALVULA SUPER SAFETY
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S", formato
dobrável, Marca Super Safety.

CA 44.241

RESPIRADOR PFF2 C/ VALVULA SUPER SAFETY
Respirador purificador de ar peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato
dobrável, com válvula de exalação. Marca: SUPER SAFETY

CA 44.594

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/324334-Laudo-PFF1-Sem-Valvula.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/CA-PFF2-SUPERSAFETY-SEM-VALVULA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/CA-PFF2-SUPERSAFETY-COM-VALVULA.pdf
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LUVA NITRILICA DESCARTAVEL AZUL MED
Apresenta  um  acabamento  texturizado  para  excelente  resistência  química  e  uma  grande
aderência. Elas são mais finas, mais leves, são super macias e com elástico de uma formulação
baixo módulo para reduzir a fadiga da mão e ter o máximo conforto. Eles são 100% livres de
látex com uma superfície texturizada para fornecer um forte aperto em ambas as aplicações
secas e molhadas.

TAMANHOS: P/M/G/GG

CA 40.464

SAPATO PREMIUM MICROFIBRA BRANCO
Sapato de Elástico Premium - Solado Bidensidade de longa duração e sistema de absorção de
impacto  Protefort  - Microfibra - Biqueira Termoplástica - Branco.

 

CA 40.124

LUVA VINILFLEX BOMPACK ROSA S/PÓ COM 100PÇS
Caixa com 100 Unidades de Luva VINILFLEX

- Sem Pó

- BOMPACK Luva descartável biodegradável de TPE (Elastômero termoplástico), não passível de
certificado de aprovação, por não se enquadrar como EPI.

Especificações do produto:

- Não Estéril

- Resistente e Confortável

- Ambidestra

- Produto não tóxico

- Composição: Elastômero termoplástico

- Descartável e de Uso único

- Tamanhos disponíveis: P/M/G E GG

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/LUVA-NITRILICA-MED-BONPACK-CA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CA-SAPATO-BRANCO.pdf


PROTETEC EPI'S & ABRASIVOS CENTRAL DE VENDAS: (51) 3075.3575 / WHATSAPP: (51) 99525.8896

www.protetec-epi.com.br Page: 27

LUVA VINILFLEX BOMPACK BLACK S/PÓ COM 100PÇS
Caixa com 100 Unidades de Luva VINILFLEX

- Sem Pó

- BOMPACK Luva descartável biodegradável de TPE (Elastômero termoplástico), não passível de
certificado de aprovação, por não se enquadrar como EPI.

Especificações do produto:

- Não Estéril

- Resistente e Confortável

- Ambidestra

- Produto não tóxico

- Composição: Elastômero termoplástico

- Descartável e de Uso único

- Tamanhos disponíveis: P/M/G E GG

LUVA VINILFLEX BOMPACK INCOLOR S/PÓ COM 100PÇS
Caixa com 100 Unidades de Luva VINILFLEX

- Sem Pó

- BOMPACK Luva descartável biodegradável de TPE (Elastômero termoplástico), não passível de
certificado de aprovação, por não se enquadrar como EPI.

Especificações do produto:

- Não Estéril

- Resistente e Confortável

- Ambidestra

- Produto não tóxico

- Composição: Elastômero termoplástico

- Descartável e de Uso único

- Tamanhos disponíveis: P/M/G E GG
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TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA C/100 UNIDADES
A touca descartável sanfonada branca é confeccionada em TNT .

Ideal para uso em áreas industriais, químicas, alimentícias, médicas e odontológicas.

• Possui elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e
conforto para o uso prolongado;
• A aplicação de dois filamentos de elástico simples de alta qualidade, colado por toda extensão
do fio, também oferece resistência e conforto para uso moderado.

A touca descartável sanfonada branca oferece segurança e proteção contra a queda de
cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene
constante.

Cor: Branco
Composição: Tecido-Não-Tecido - 100% Polipropileno Não Estéril.

MACACÃO PREMIUM IMPERMEÁVEL EMBORRACHADO NYLON COM FACE EM
POLIAMIDA
O macacão  PREMIUM é muito versátil,podendo ser utilizado nas mais diversas atividades,setor
medico combate a corona-vírus e outras enfermidades,setor de funerárias ,setor industrial,
mineração, aeroportuária e do setor canavieiro. O modelo é especialmente indicado para
proteger o usuário em tarefas  em que o usuário tenha contato direto com lixo e
água/lavagem,ou agentes microbianos.

Características
O macacão PREMIUM é confeccionado em tecido de Nylon emborrachado, com uma face em
poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas e com
fechamento frontal. Possui capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC.
O punho e as costas possuem elásticos para ajuste da peça no corpo do usuário.

Materiais
Nylon emborrachado, linha, zíperes, cadarço, elástico, fita refletiva, regulador, ponteira.

Segurança
Todos os produtos são submetidos a testes laboratoriais específicos e encaminhados para
certificação junto ao Ministério do Trabalho.

Tamanhos
P, M, G, GG, XG.

Cores
O macacão PREMIUM está disponível nas cores: branco (PADRAO EM ESTOQUE),demais cores
sob encomenda com quantidade minima de 10pçs: vermelho, laranja, cinza, preto, amarelo,
verde limão, verde militar, verde bandeira, azul marinho e azul royal.

Certificado de Aprovação: nº 28.738

Higienização
Para conservar o produto, siga algumas instruções de uso e higienização:
Evite manusear objetos cortantes ou pontiagudos durante o uso do avental para não perfurá-lo;
Evite o contato do produto com componentes químicos corrosivos (alta concentração);
Lave com sabão neutro e água fria;
Seque à sombra, sem torcer.

CA 28.738

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Macacao.pdf
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AVENTAL DE TNT MANGA LONGA 40G
AVENTAL DE TNT 40G

Avental para procedimentos médicos descartável.

Manga longa, punho em elástico.

TNT 40g/m2 branco. Não estéril.

CORES DISPONÍVEIS - Branca

TAMANHO - Único

 

 

PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VISOR FIXO

-Material - PetG ou Acetato - 0,4 a 0,5mm de espessura

-Dimensões  de 240mm x 275mm

Descrição Técnica

LUVA PLASTICA BOMPEL INCOLOR S/PÓ
Luva plástica descartável transparente, desenvolvida para a manipulação de alimentos em
geral, procedimentos estéticos, limpeza doméstica, dentre outras tarefas. A luva é de tamanho
único, não estéril e não reutilizável.

Caixa com 100 unidades:

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/SHILD-FACE-MONSEG.jpg
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ALCOOL EM GEL 70 INPM C/ALOE VERA
Álcool em gel com delicioso perfume de aloe vera,produto de excelente qualidade,não causa
ressecamentos na pele.

Indicado para higienização completa e eficiente das mãos.

Eliminação total de riscos de qualquer vírus usando este produto, H1N1/GRIPES COMUNS E
CORONAVÍRUS.

Conteúdo: 60ml, 250ml e 5lts

CALÇA DE BRIM BRANCA COM ELÁSTICO
Calça brim branca confeccionada em 100% algodão. Com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros.
Possui elástico na cintura e cadarço para melhor ajuste no corpo.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG,XGG

CAMISETA EM MALHA BRANCA
Camisa de malha branca com gola careca para uniformes ou casual.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG,XGG
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RESPIRADOR PREMIUM CONFORT CONCHA PFF2 S/V
Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo concha. Formado por feltro em
poliéster, filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal metálico e
elásticos de poliéster com elastano. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e
fumos.

Benefícios

Formato concha: maior conforto e adaptabilidade aos diversos tipos de rostos
Clipe nasal que facilita a vedação e eficiência do respirador
Tira de espuma nasal interna para maior conforto
Elásticos que proporcionam melhor ajuste

CA 40.766

Certificado

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL BOMPACK
Máscara confeccionada em resina de polipropileno (TNT)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Servir de barreira física à propagação de microrganismos da cavidade oral do usuário para o ar
ambiente, reduzindo a contaminação bacteriana no ambiente.

APLICAÇÃO

Clínicas / laboratórios / frigoríficos / indústria alimentícia / indústria química / laticínios / cozinha
industrial

Descrição Técnica

PROPÉS
Sapatilha confeccionada em resina de polipropileno(TNT)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Servir de barreira física à propagação de microrganismos

APLICAÇÃO

Industria química/laboratórios/hospitais/clinicas/frigorificos/laticinios

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/04/CA-40.766-CONFORT-PFF2-sem-válvula-2.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/04/CERTIFICADO-DE-CONFORMIDADE-PFF2-S-VALVULA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/12/MASCARA-TRIPLA-BOMPACK.jpg
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MANGA EM TNT
Manga confeccionada em resina de polipropileno.(TNT)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Servir de barreira física à propagação de microrganismos

APLICAÇÃO

Industria alimentícia/química/food service/cozinha industriais/laboratórios
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LINHA RASPA

AVENTAL 1,20X60 SEM EMENDA
Avental de segurança, confeccionado em raspa com comprimento de 1,20m e 60cm de largura
com tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes de um aperto de
fixação perfeito.

CA 18.856

LUVA VAQUETA 15CM
Luva de segurança confeccionada na palma  e dorso em vaqueta total,15cm comprimento do
punho fabricado em raspa e feita no tamanho T10 para melhor conforto aos usuários.

CA 16.299

 

LUVA MISTA 15CM
Luva de segurança confeccionada na palma em vaqueta e dorso em raspa,15cm comprimento
do punho e feita no tamanho T10 para melhor conforto aos usuários.

CA 11.262

http://www.protetec-epi.com.br
http://www.protetec-epi.com.br
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CA-LUVA-MISTA-7CM-E-15CM.pdf
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LUVA DE RASPA 15CM
Luva de segurança confeccionada em raspa, com reforço, 15cm comprimento do punho e feita
no tamanho T10 para melhor conforto aos usuários.

CA 39.007

LUVA VAQUETA 7CM
Luva de segurança confeccionada na palma  e dorso em vaqueta total,7cm comprimento do
punho e feita no tamanho T10 para melhor conforto aos usuários.

CA 16.299

 

LUVA MISTA 7CM
Luva de segurança confeccionada na palma em vaqueta e dorso em raspa,7cm comprimento do
punho e feita no tamanho T10 para melhor conforto aos usuários.

CA 11.262

http://www.protetec-epi.com.br
http://www.protetec-epi.com.br
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CA-LUVA-MISTA-7CM-E-15CM.pdf
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PERNEIRA DE RASPA
Perneira de segurança confeccionada em raspa de ótima qualidade com proteção para os pés e
região da canela e com fechamento através de velcro.

CA 15.634

MANGOTE DE RASPA
Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivela  para ajustes de um aperto
de fixação perfeito.

C.A 37.701

AVENTAL DE RASPA BARBEIRO
Avental de segurança, confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e
na cintura para ajustes.

C.A 10.419

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CA-PERNEIRA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-AVENTAL-DE-RASPA-DE-100X60-E-120X60-1.pdf
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BLUSÃO DE RASPA
Blusão de Raspa para Soldador confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo,
costurado com fio 100% algodão ou aramida com fechamento frontal em velcro ou botão de
pressão metálico, com elástico de ajuste embutido no cano da manga, tamanhos P, M, G, XG e
EXG.

CA: 26.826

AVENTAL 1,00X60 SEM EMENDA
Avental de segurança, confeccionado em raspa com comprimento de 1,00m e 60cm de largura
com tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes de um aperto de
fixação perfeito.

CA 18.856

LUVA DE RASPA 7CM
Luva de segurança confeccionada em raspa, com reforço, 7cm comprimento do punho e feita no
tamanho T10 para melhor conforto aos usuários.

CA 39.007

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-BLUSAO-DE-RASPA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br
http://www.protetec-epi.com.br
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PROTEÇÃO AUDITIVA

ABAFADOR DE RUIDOS COMBAT 10DB
Abafador de ruídos com conchas em polipropileno de alta densidade, almofadas com espuma e
acabamentos em poliuretano.

Principais Aplicações

Pedreiras, fábricas de vidros, setor metalúrgico, obras públicas e etc.

Atenuação

10 dB.

PROTETOR PARA CAPACETE ECO 12DB
Constituído por dois abafadores em plástico, apresentando almofadas de vedação e espuma no
seu interior.  Possui um excelente conforto e praticidade de uso

Disponível na cor: Preta

Proteção a que se destina: proteção do sistema auditivo do usuário pressão sonora superiores
ao estabelecido na nr 15, método B.

Manutenção:  Mantenha  seu  protetor  Neutro  e  água  morna  nas  partes  plásticas.  Guarde
sempre seu protetor auditivo em l seco, protegido da luz solar, umidade e contaminantes.

Quantidade: caixa com 10 unidades

CA 43.430

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CA-43430-Auditivo-Eco.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/12/DESCRITIVO-ABAFADOR-ECO.pdf
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PROTETOR AURICULAR MAXIMUS 17DB
Protetor Auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um
eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas,
todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único,
moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão  ligando os dois.

ATENUAÇÃO: 17dB
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PAR

CA: 28.534

ABAFADOR DE RUIDOS 17DB
Excelente abafador  de ruídos de ótimo custo beneficio,  a  qualidade e o  ótimo preço que você
procura.

Protetor  auditivo,  construído  por  duas  conchas  em  plástico,  apresentando  almofadas  em
espuma nas suas laterais e no seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as
conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.
Apresenta trilho com deslizamento para ajuste e firmamento das conchas às orelhas do usuário.
Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO
SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.

Cor disponível: Vermelho

ABAFADOR INTERLAGOS 22DB CZ
Abafador de ruídos com conchas em ABS e espuma sintética. Duplo arco em (POM) para maior
flexibilidade, com regulagem das conchas em 8 estágios.

Benefícios

Regulagem da altura das conchas em 8 estágios
• Duplo arco para maior flexibilidade
• Acessório incluso: bolsa para guardar o produto
• Acessório incluso: suporte para prender o abafador à cintura

Aplicações

Construção civil, indústrias, aeroportos, fundição e etc.

Atenuação

22 dB.,

CA 41.341

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-PROTETOR-AURICULAR-17DB-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/CA-ABAFADOR-INTERLARGOS-CZ-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/FICHA-TECNICA-ABAFADOR-INTERLAGOS-CZ-1.pdf
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PROTETOR AUDITIVO DESCARTÁVEL DE ESPUMA
Plug de ouvido cônico confeccionado em espuma de poliuretano, fornecidos com ou sem cordão.

CA 36.364

Ficha Técnica

PROTETOR AURICULAR MAXIMUS 15DB
Protetor Auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um
eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas,
todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único,
moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão  ligando os dois.

ATENUAÇÃO: 15dB
QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PAR

CA: 19.578

ABAFADOR DE RUÍDOS CAMPER CONFORT C-200
Constituído por dois abafadores em plástico, apresentando almofadas de vedação e espuma no
seu interior. Possui um sistema de regulagem de altura que garante um excelente conforto e
praticidade de uso.

Disponível na cor:  amarela

Proteção a que se destina:

Proteção  do  sistema  auditivo  do  usuário  contra  níveis  de  pressão  sonora  superiores  ao
estabelecido na nr 15, anexos i e ii e norma ansi s12.6-2008- método b, conforme tabela abaixo:

FREQUÊNCIA (HZ): 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 NRRsf

ATENUAÇÃO DB: 13 | 20 | 28 | 35 |31 | 0 | 32 | 0 | 33 | 23 dB

DESVIO PADRÃO: 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0

Manutenção:

Mantenha seu protetor auditivo limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e
água morna nas partes plásticas. Guarde sempre seu protetor auditivo em local fresco e seco,
protegido da luz solar, umidade e contaminantes.

Quantidade: caixa com 08 unidades

C.A: 43.878

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-36.364-PROTETOR-ESPUMA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-PROTETOR-ESPUMA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-PROTETOR-AURICULAR-15DB-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/C.A-Confort-43878.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/DESCRITIVO-ABAFADOR-C200-1.pdf
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ABAFADOR SPA3
Protetor auditivo tipo concha, cascos confeccionados em OS, almofadas preenchidas com
espuma e revestimento sintético. Cinta confeccionada em ABS, ajustável na altura. Almofadas
de baixa pressão.

CA: 34.964

Ficha Técnica

ABAFADOR DE RUÍDOS CAMPER C-200
Protetor auditivo tipo concha, constituído por dois abafadores em plástico, apresentando
almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que
mantêm as cinchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta
as conchas.

CA 33.135

Ficha Téecnica

PROTETOR AUDITIVO COPOLIMERO 16DB
Protetor auditivo do tipo de inserção pré-moldado, confeccionado em copolímero, em formato
cônico, com três flanges concêntricas, de diâmetros variáveis.

CA 39.067

Ficha Técnica

 

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-ABAFADOR-SPA3-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-SPA3-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/CA-C200-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/DESCRITIVO-ABAFADOR-C200-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-PROTETOR-COPOLIMERO-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-PROTETOR-COPOLIMERO-1.pdf
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PROTEÇÃO DAS MÃOS

LUVA NITROMAX ¾ BLACK C/FOAM
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM BANHO NITRILICO ¾ ,BANHO
NITRILICO FOAM ANTIDERRAPANTE NA PALMA,FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS
DEDOS.

INDICAÇÕES:

AUTOMOTIVO
CONSTRUÇÃO CIVIL
LOGISTICA
MADEREIRA
METALMECANICO
ÓLEO E GÁS
PETROQUÍMICO
TÉRMICO

COR: PRETA
TAMANHOS: T7(P),T8(M),T9(G) E T10(GG)

CA:42.283(BOTAO) SEM ABERTURA

CA 42.283

Ficha Técnica

LUVA SS1006 CINZA
Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, com banho em borracha nitrílica na palma,
face palmar e dorso dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque.

Composição: Suporte têxtil e borracha nitrílica
Acabamento: Borracha nitrílica palma/ponta dos dedos
Tamanhos Disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 1 par / 12 Pares / 240 pares
Cor: Cinza

CA: 32.038

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/06/FICHA-TECNICA-NITROMAX.jpg
http://www.protetec-epi.com.br/teste
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1006.pdf


PROTETEC EPI'S & ABRASIVOS CENTRAL DE VENDAS: (51) 3075.3575 / WHATSAPP: (51) 99525.8896

www.protetec-epi.com.br Page: 42

LUVA RUBBER RED SKIN
Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster, poliamida, revestida em látex natural
na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS,
ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E
PROCESSOS SIMILARES.

Referências: SS- Rubber
Tamanho único: 10

CA:34.370

LUVA WK29 MULTITATO PU PRETA
Luva de segurança tricotada em poliéster, revestimento em poliuretano na palma, face palmar e
pontas dos dedos, dorso ventilado, punho em poliéster com elastano, acabamento em
overloque.

DISPONIVEL NOS TAMANHOS: P(T7) M(T8) G(T9) GG(T10)

CA:35.435

LUVA MAO DE GATO AZUL EM GRAFATEX CANO LONGO
Uso recomendado em fornos de:

Padarias.
Confeitarias.
Cozinhas Industriais.
Temperatura moderada. (fornos caseiros)

Instruções de Uso:

Evite o uso prolongado do mesmo par de luva, retirando-as regularmente.
Ao trabalhar por período prolongado alterne o uso com outro par de luvas.
Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas.

CA 37.288

http://www.protetec-epi.com.br/teste
http://www.protetec-epi.com.br/teste
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LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL BOMPACK
Luva plástica, produzida em polietileno alta densidade, atóxico, inodoro e incolor. A Luva
plástica é confeccionada em filme de polietileno de alta densidade, transparente, sendo toda a
face externa da luva golfada por gravação multi ponteada em médio relevo, de consistência
atóxico e não perecível, espessura de 0.0025mm, comprimento total de 290mm, medidos a
partir do dedo médio até extremidade final do punho.

Caixa com 100 unidades

LUVA TRICOTADA DE MALHA PRETA
Luvas de segurança ambidestras tricotadas com fios de algodão e poliéster, sem antiderrapante
nas palmas(pigmento),acabamento em overloque e punho de elastano. Oferece proteção contra
riscos mecânicos de natureza leve a moderada.

Aplicações: Construção civil, logística, expedição, carga e descarga de materiais, transportes,
indústria metal-mecânica, serviços de limpeza, jardinagem, manutenção predial e industrial,
indústria automotiva / montadoras, indústria agrícola, colheita, comércios, indústria da
cerâmica, indústria termoplástica, indústria gráfica, indústria madeireira e moveleira e
semelhantes.

TAMANHO ÚNICO
DISPONÍVEL SOMENTE NA COR PRETA

CA 32.825

 

LUVA WK-LHP-P HELANCA PRETA COM PIGMENTO
- Modelo WK-LHP-P: Luva tricotada em fios sintéticos na cor preta com pigmentos de PVC;
- Excelente sensibilidade tátil;
- Conforto térmico e respirabilidade;
- Não solta pelos e fiapos;
- Maior durabilidade comparada com as luvas tricotadas de algodão;

- Tamanho (G);
- Cor preta com pigmento;

CA 41.499

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA-LUVA-WK-LHP-P.pdf
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LUVA WK-LHB ELANCA BRANCA 6FIOS
Modelo WK-LHB: Luva tricotada em fios sintéticos;

- Excelente sensibilidade tátil;
- Conforto térmico e respirabilidade;
- Não solta pelos e fiapos;
- Maior durabilidade comparada com as luvas tricotadas de algodão;

- Tamanho 9 (G);
- Cor branca;

CA 41.498

LUVA WK21-LUVA BLACK COM BANHO NITRILICO
Modelo WK21 - Nitrili Touch:

Luva tricotada de poliéster com revestimento de borracha nitrílica;
Aplicação: manuseio de materiais abrasivos, operações de máquinas, indústria moveleira,
manuseio de peças com óleo, graxa ou solventes, manutenção, construção civil, indústria
automobilística, movimentação de carga;

- Tamanhos:T7/T8/T9 e T10
- Cor preta;

CA 41.631

LUVA WK30-LUVA BANHO DUPLO DE PU
Modelo WK30 - PU Fit-G;

- Luva de segurança confeccionada em nailon, revestimento em poliuretano (PU) na palma,face
palmar e pontas dos dedos, dorso ventilado, punho com elastano e acabamento em overloque;
- Aplicação: Proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes, escoriantes e perfurantes;

CA 31.912

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA-41631-LUVA-WK21.pdf
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LUVA BANHO NITRILICO AZUL WORKER
Luva WK25 Banhada Nitrílica Azul Tamanho 9" GWorker- Modelo WK25 Nitrilica Max;

Luva de segurança confeccionada em suporte textil de algodão, revestimento em latex
nitrílico na palma, dedos e dorso, punho em malha com elastano;
Aplicação: Proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes, escoriantes e
perfurantes;

Tamanho t9

CA 31.637

LUVA VINIL MED BOMPACK
A Luva de Vinil Bompack Med é indicada para a proteção dos profissionais em procedimentos
diversos.

Disponível na versão sem pó , ela é indicada para uso médico, industrial, alimentício e outros
setores.

O produto protege as mãos dos profissionais da contaminação por fluidos. Também garante a
segurança do produto manuseado.

Seu material é resistente, liso e confortável. A luva é ambidestra e anatômica, facilitando a
utilização.

Disponível em embalagem com 100 unidades

LUVA SUPER ORANGE LATEX
Confeccionada em látex natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante
tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.

Composição: 100% Látex
Acabamento: Látex natural
Revestimento Interno: Algodão flocado
Tam. disponíveis:  9  e 10
Embalagem: 1 par
Cor: Laranja

CA 33.778

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/CA-SUPER-ORANGE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/FICHA-TECNICA-LUVA-Super-Orange.pdf
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LUVA NITRILICA DESCARTAVEL AZUL MED
Apresenta  um  acabamento  texturizado  para  excelente  resistência  química  e  uma  grande
aderência. Elas são mais finas, mais leves, são super macias e com elástico de uma formulação
baixo módulo para reduzir a fadiga da mão e ter o máximo conforto. Eles são 100% livres de
látex com uma superfície texturizada para fornecer um forte aperto em ambas as aplicações
secas e molhadas.

TAMANHOS: P/M/G/GG

CA 40.464

LUVA NITRILE LONG GREEN
Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno (acabamento
clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm

Composição: Borracha nitrílica
Espessura: 0,50 mm
Acabamento: –
Revest. Interno: Clorinado
Tamanhos: 8 9 10
Embalagem: 1 par / 12 pares
Cor: Verde

CA 40.506

Ficha Técnica

LUVA VINILFLEX BOMPACK ROSA S/PÓ COM 100PÇS
Caixa com 100 Unidades de Luva VINILFLEX

- Sem Pó

- BOMPACK Luva descartável biodegradável de TPE (Elastômero termoplástico), não passível de
certificado de aprovação, por não se enquadrar como EPI.

Especificações do produto:

- Não Estéril

- Resistente e Confortável

- Ambidestra

- Produto não tóxico

- Composição: Elastômero termoplástico

- Descartável e de Uso único

- Tamanhos disponíveis: P/M/G E GG

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/LUVA-NITRILICA-MED-BONPACK-CA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CA-NITRILE-LONG.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Luvas-Ficha_Tecnica-NitrileLong.pdf
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LUVA VINILFLEX BOMPACK BLACK S/PÓ COM 100PÇS
Caixa com 100 Unidades de Luva VINILFLEX

- Sem Pó

- BOMPACK Luva descartável biodegradável de TPE (Elastômero termoplástico), não passível de
certificado de aprovação, por não se enquadrar como EPI.

Especificações do produto:

- Não Estéril

- Resistente e Confortável

- Ambidestra

- Produto não tóxico

- Composição: Elastômero termoplástico

- Descartável e de Uso único

- Tamanhos disponíveis: P/M/G E GG

LUVA VINILFLEX BOMPACK INCOLOR S/PÓ COM 100PÇS
Caixa com 100 Unidades de Luva VINILFLEX

- Sem Pó

- BOMPACK Luva descartável biodegradável de TPE (Elastômero termoplástico), não passível de
certificado de aprovação, por não se enquadrar como EPI.

Especificações do produto:

- Não Estéril

- Resistente e Confortável

- Ambidestra

- Produto não tóxico

- Composição: Elastômero termoplástico

- Descartável e de Uso único

- Tamanhos disponíveis: P/M/G E GG
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LUVA DE MALHA SEM PIGMENTO
Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, sem pigmentos em pvc na
palma, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível, cor mesclada.

CA 32.075

LUVA DE MALHA COM PIGMENTO
Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em pvc na
palma, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível, cor mesclada.

CA 32.076

LUVA NITRÍLICA GLOVE NITRO

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/07/CA-LUVA-DE-MALHA-SEM-PIGMENTO.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/07/CA-LUVA-MALHA-COM-PIGMENTO.pdf
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LUVA SS1005 LN PLUS
Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, com banho em látex natural na palma,
dedos e dorso dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque.

CA 32.035

Ficha Técnica

LUVA SS1006L NITRO BLACK
 Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestimento em borracha nitrílica na
palma, dedos e dorso, com punho em malha.

CA 41.507

Ficha Técnica

LUVA RUBBER BLACK
Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster, poliamida, revestida em látex natural
na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

CA 34.370

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/12/CA-LUVA-1005-LN-PLUS-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/12/FICHA-TECNICA-SS1005P-PLUS-1.jpg
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/12/CA-1006-L-NITRO-BLACK-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/12/FICHA-TECNICA-SS1006-L-NITRO-BLACK-1.jpg
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/CA-LUVA-RUBBER-BLACK-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Luvas-Ficha_Tecnica-SSRubber-black19231-1.pdf
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SS1002 LIGHT LATEX NITRÍLICO
Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na face palmar e dorso total com
borracha nitrílica.

Composição: Sup. têxtil/ Borracha nitrílica
Acabamento: Borracha nitrílica palma/dorso
Revestimento Interno: –
Tam. disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 1 par / 12 pares / 240 pares
Cor: Azul

CA 32.033

Ficha Técnica

LUVA SUPERLATEX
Luva de segurança confeccionada em látex, revestimento interno clorinado, antiderrapante tipo
diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico com comprimento de 42 cm.

Composição: 100% Látex
Espessura: 0,70 mm
Acabamento: Palma antiderrapante
Revestimento Interno: Clorinado
Tam. disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 1 par / 12 pares / 144 pares
Cor: Natural

CA 37.158

Ficha Técnica

LUVA SUPERGLOVE BLACK NITRILICA
Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, com superfície antiderrapante na face e
dorso da mão, ambidestra.

Aprovado para:

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES
E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (COMPOSTOS DE NITRILA (C),
HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K).

Indicado para:

Indústria Automobilística
Indústria metalmecânica
Indústria metalúrgica
Indústria Manutenção Industrial

Todas as atividades com uso de produtos químicos

CA 38645

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA1002-LIGHT-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1002light-1-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-SUPERLATEX-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FichaTecnica-Superlatex-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA38645-SUPERGLOVE-BLACK-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SuperGloveBlack-1.pdf
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LUVA SS1001 BANHO NITRILICO COM PUNHO EM LONA
Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na face palmar e dorso total com
borracha nitrílica, possui o punho em lona e formato anatômico.

Composição: Sup. de algodão/ Borracha nitrílica
Acabamento: Borracha nitrílica na palma/dorso
Revestimento Interno: –
Tam. disponíveis: 7 8 9 10
Cor: Azul

CA: 32.031

Ficha Técnica

LUVA TERMICA 40CM AMBIDESTRA

Descrição
Luva de segurança confeccionada em grafatex de fibra de aramida com forro de algodão.

Aplicações:

USO EM FORNOS DE COZINHAS INDUSTRIAIS
RESISTENCIA ATÉ 250GRAUS

CA 7.678

Ficha Técnica

LUVA ALTA TEMPERATURA 107 FPL15

Descrição
Luva tricotada em grafatex de algodão e poliéster com forro de algodão e punho em Lona.

Aplicações:

Manuseamento de peças quentes.
Retirada de bandejas quentes de fornos
Cozinhas industriais e padarias.

CA 39.654

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-1001-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1001-2.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-GRAFATEX-ARAMIDA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/LUVA-GRAFATEX-ARAMIDA-FICHA-TECNICA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-107FPL-3.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/ficha_tecnica-107fpl-1.pdf
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LUVA MALHA DE AÇO ANTI CORTES
Benefícios:
Alta performance contra cortes.

Descrição:
A luva de malha de aço é confeccionada em aço inoxidável cromo níquel e seus elos possuem
espessura de 0,55mm. É altamente resistente e ideal para atividades com alto risco de corte.

Aplicações:
• Atividades com risco de corte a faca;
• Indústria alimentícia em geral,açougues,restaurantes e demais atividades.

SUPER GLOVE
Luva de segurança, confeccionada com látex de borracha nitrílica, com revestimento interno
silver e antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.
C.A 38.645

SS1006
Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, com banho em borracha nitrílica na palma,
face palmar e dorso dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque.

Composição: Suporte de poliamida e Látex Nitrílico
Acabamento: Látex Nitrílico palma/ponta dos dedos
Tamanhos Disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 12 Pares
Cor: Cinza

C.A 32.038

Ficha Técnica

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/07/CA-SUPER-GLOOVE.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/04/CA-1006N.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1006N-1.pdf
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SS1007
Luvas de segurança, confeccionadas com fios de elastano e fibra de vidro com
polietileno (hppe – polietileno de alta densidade), revestida com látex nitrílico SAND,
face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano, formatos anatômico.

Composição: Hppe, fibra de vidro e poliuretano
Acabamento: Látex Nitrílico antiderrapante
Tamanhos Disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 12 Pares
Cor: Cinza e Preto

C.A 32.039
Ficha Técnica

SS 1003 PU MULTITATO
Composição: Poliamida e poliuretano
Acabamento: Palmar/pontas dos dedos em P.U.
Tamanhos Disponíveis: 6 7 8 9 10
Embalagem: 12 Pares
Cor: Preta

C.A 32.034

Ficha Técnica

SS 1009
Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex natural
corrugado na face palmar, dedos e dorso em 3/4, punho em elástico com acabamento em
overloque.

Composição: Suporte têxtil / Látex natural
Acabamento: Corrugado na palma e parcial dorso
Tamanhos Disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 12 Pares
Cor: Verde

C.A 31.895

Ficha Técnica

 

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/04/CA-1007N.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1007NS-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-1003-PU-PRETA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1003-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-1009.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1009-1.pdf
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SS 1005
Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, com banho em látex natural na palma,
dedos e dorso dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque.

Composição: Suporte textil e Látex natural
Acabamento: Látex natural corrugado palma
Tamanhos Disponíveis: 7 8 9 10
Embalagem: 12 Pares
Cor: Cinza e Azul

C.A 32.035

Ficha Técnica

SS RUBBER
Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster, poliamida, revestida em látex natural
na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.

 

C.A 34.370

Ficha Técnica

 

SUPER MIX
Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene na palma e dorso, palma e dedos
antiderrapante.

C.A 33.333

Ficha Técnica

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-1005.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1005-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-1012-SS-RUBBER.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SSRubber-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-SUPERMIX.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SuperMix-1.pdf
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SUPER GREEN
Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; forrada internamente com flocos de
algodão; com antiderrapante na face palmar e dedos, anatômica, sem virola.

C.A 32.245

Ficha Técnica

HOUSE HOLD
Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; forrada internamente com flocos de
algodão; com antiderrapante na face palmar e dedos, anatômica, sem virola.

CA: 32.245

SS 1010
Luva de segurança, confeccionada em suporte têxtil, com fios de HPPE, fibra de vidro e elastano,
revestimento em borracha nitrílica na palma, dedos e face dos dedos; punho tricotado com
elástico, acabamento em overloque. Punho em 05cm, 15cm e 25cm.

C.A 31.896

Ficha Técnica

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-LUVA-NITRILICA-VERDE-TALGE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SuperGreen-1-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-NITRILICA-VERDE-TALGE-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/02/CA-1010.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SS1010-1.pdf


PROTETEC EPI'S & ABRASIVOS CENTRAL DE VENDAS: (51) 3075.3575 / WHATSAPP: (51) 99525.8896

www.protetec-epi.com.br Page: 56

LUVA DE SEGURANÇA SUPER PVC AZUL
Luvas de segurança confeccionadas em suporte têxtil de Poliamida, revestida com punho total
de Policloreto Vinílico(PVC) e textura antiderrapante na face palmar e dorso.

Composição: Policloreto vinílico (PVC)
Acabamento: Palma e dorso antiderrapante
Revestimento Interno: –
Tamanhos disponíveis: Único
Punho: 26/36/46/66
Embalagem: 1 par
Cor: Azul

CA 36581

Ficha Técnica

LUVAS SUPER WELD
Luva de segurança confeccionada em couro, com reforço na palma e polegar, forrada com
tecido de algodão e espuma na palma e dorso, costurada em fios kevlar.

C.A 39.333

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Luvas-Ficha_Tecnica-SuperPVCAzul.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-LUVA-SUPERWELD-1-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Luvas-Ficha_Tecnica-SuperWeld-1.pdf
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PROTEÇÃO DE CRÂNIO

CAPACETE ROSA COMPLETO
Capacete  com  casco  em  polietileno  de  alta  densidade,  suspensão  plástica  injetada  com
polietileno de baixa densidade e aparador de suor em espuma hipoalérgica.

Benefícios

Suspensão com 6 pontos de fixação e de fácil ajuste;
Classe A e B (contra impactos e choques elétricos).

Principais Aplicações

Siderurgia,  fundição,  serralheria,  marcenaria,  eletricista,  construção  civil,  petroquímica,
manutenção  e  etc.

Normas Atendidas

NBR 8221:2003

CA 29.792

BONE ANTI-IMPACTO COLTAN AZUL
BBoné anti-impacto tipo baseball em poliéster/algodão, revestido com tecido mesh para melhor
ventilação proporcionando maior conforto. Casco em polietileno de alta densidade e espuma em
EVA para amortecer impactos. Tamanho único, ajuste com velcro de 550 à 620 mm. Produto
isento de CA.

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/01/CA-CAPACETE-ROSA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/FICHA-TECNICA-COLTAN-AZUL.pdf
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TOUCA ARABE COM ABA, AZUL ROYAL
Touca confeccionada em helanca, extremamente confortável, que protege cabeça e pescoço
contra agentes abrasivos e escoriantes. Possui proteção UV.

CA 44.963

SUPORTE UNIVERSAL 3 EM 1 CAMPER
Suporte para montar o protetor facial e abafadores de ruído no capacete de
segurança. Fabricado em ABS é fixado ao capacete pelo protetor auditivo no encaixe lateral do
capacete.

TOUCA SOLDADOR AZUL
Touca de soldador confeccionada em brim.

Aplicações

Utilizada em operações de soldagem contra respingos de solda.

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/11/certificado-CA-44963-TOUCA-EM-ELANCA-COM-OU-SEM-BONE.pdf
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BONÉ ANTI IMPACTO AIR COLTAIN 7CM VISEIRA
Boné anti-impacto tipo baseball em poliéster/algodão, revestido com tecido mesh para melhor
ventilação proporcionando maior conforto. Casco em polietileno de alta densidade e espuma em
EVA para amortecer impactos. Tamanho único, ajuste com fivela de 550 à 620 mm. Produto
isento de CA.

Benefícios

Ajustável por fivela
Bi-material
Casco em polietileno com 18 aberturas
Tecido Mesh, para melhor ventilação proporcionando maior conforto

Ficha Técnica

KIT CONJUGADO CAPACETE+ABAFADOR+SUPORTE UNIVERSAL+VISOR
ACRILICO
ESTE KIT É COMPOSTO DE CAPACETE (COR A ESCOLHER) + SUSPENSÃO (A ESCOLHER,PLASTICA
OU EM TECIDO) + SUPORTE UNIVERSAL + VISOR EM ACRÍLICO 3MM + ABAFADOR DE RUÍDOS
ESPECIAL PARA ACOPLAR NO CAPACETE DE 14BD.

JUGULAR CAMPER
FITA ANTIALÉRGICA COM 19MM DE LARGURA. É ENCAIXADA NA SUSPENSÃO POR MEIO DE UM
GANCHO PLÁSTICO.COMO NÃO POSSUI PARTES METÁLICAS, NÃO ALTERA A PROTEÇÃO
DIELÉTRICA DO CAPACETE.

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/AIR-COLTAN-FICHA-TECNICA-1.pdf
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SUSPENSAO EM TECIDO CAMPER
A Suspensão Tecido foi desenhada e certificada para ser utilizada em conjunto com o Casco
Avant.

Feita com tiras de poliamida proporcionando uma maior resistência a impactos, permite um
ajuste prático por meio de um sistema deslizante de pino, com 4 pontos de encaixe e regulagem
de altura que fornece ao usuário um maior conforto.

Tira de suor produzida em laminado de PVC antialérgico, revestida com espuma multiperfurada
de poliuretano, garantindo ao usuário uma maior absorção do suor.

SUSPENSÃO PLÁSTICA DE PINO
A  Suspensão plástica de pino foi desenhada e certificada para ser utilizada em conjunto com o
Casco Avant.

Permite um ajuste prático por meio de um sistema deslizante de pino, com 4 pontos de encaixe
e regulagem de altura que proporciona ao usuário um maior conforto.

Tira de suor em poliéster antialérgica e dublada com espuma, garantindo ao usuário um maior
conforto.

CAPACETE CAMPER ACOPLADO
Capacete Avant Camper +Abafador De Ruidos De 14 Decibeis Camper C200! Cores Por Nos
Comercializados:Branco/Amarelo/Azul Escuro E Vermelho.
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CAPACETE AVANT
PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO, PENETRAÇÃO E RESISTÊNCIA
DIELÉTRICA.

DESCRIÇÃO: INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NÃO
SENDO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA, IDEAL PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE.

DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCO, AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, LARANJA, CINZA,
PRETO, MARROM, BEGE E ROSA.

TIPOS DE SUSPENSÃO: PLÁSTICA E TÊXTIL, COM 4 PONTOS DE ENCAIXE E REGULAGEM DE
ALTURA QUE PERMITE AO USUÁRIO UM MAIOR CONFORTO. TESTADO CONFORME A NORMA
ABNT 8221:2003: VISUAL, VÃO LIVRE, RESISTÊNCIA AO IMPACTO A QUENTE E FRIO, RESISTÊNCIA
A PENETRAÇÃO, FIXAÇÃO DA CARNEIRA E RESISTÊNCIA ELÉTRICA.

PARÂMETROS:
• PESO APROXIMADO DO CASCO: 0,252 kG
• PESO APROXIMADO DA SUSPENSÃO: 0,065 KG
• PESO APROXIMADO DO CAPACETE MONTADO: 0,317 KG

MANUTENÇÃO:
MANTENHA SEU CAPACETE DE SEGURANÇA LIMPO E HIGIENIZADO REGULARMENTE, UTILIZANDO
SABÃO NEUTRO E ÁGUA MORNA. GUARDE SEMPRE SEU CAPACETE EM LOCAL FRESCO E SECO,
PROTEGIDO DE LUZ SOLAR, UMIDADE E CONTAMINANTES.

QUANTIDADE: CAIXA COM 20 UNIDADES
CÓDIGO: 800112

C.A 34.414

SUPORTE UNIVERSAL PARA CAPACETE
Suporte fabricado em ABS com mola de aço revestida em PVC.

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads//2018/05/CA-CAPACETE.pdf
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PROTEÇÃO DO CORPO

MACACÃO SIMPROTEC 50
Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionada em polipropileno (não tecido) laminado,
com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz,
punho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores
do usuário contra risco de de origem química.

Composição: Polipropileno e polietileno
Acabamento: Hidrorrepelente
Tam. disponíveis: M G GG XGG
Embalagem: 01 unidade / 25 unidades
Zíper: Com 02 cabeças
Cor: Branco

CA 36.783

JOELHEIRA DE PROTEÇÃO C/PRESILHA
Joelheira de proteção com fechamento em presilha, casco em polipropileno, tiras em elastano,
espuma de polietileno expandido; Modelo WK86;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características:
- Marca: WORKER
- Modelo: WK86

Especificações:
Indicado para:

- Assentamento de pisos;
- Jardinagem;
- Serviços de pintura e telhados;
- Proteção para os joelhos em contato com superfícies abrasivas.

Características:

- Fixação através de tiras elásticas com presilhas;
- Resistente e confortável.

https://supersafety.com.br/epi/luva-de-seguranca-super-glove/
https://supersafety.com.br/epi/oculos-de-protecao/
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA-MACACAO-SIMPROTEC-1.pdf
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PERNEIRA EM COURO SINTETICO COM 3 TALAS
Perneiras de segurança confeccionado em couro sintético com 3 talas de polietileno com
fechamento em velcro.

A perneira de segurança é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral,
mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde
haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.EPI 9866/20.

Perneira de segurança com talas de Polietileno e fechamento em solda eletrônica.

A perneira de segurança é utilizada em atividades como construção civil, indústrias em geral,
mineração, zonas rurais, oficinas, serralherias que necessite proteção para soldagens e onde
haja riscos de lesões e picadas de animais peçonhentos na parte inferior da perna.. EPI 9866/20.

Laudo Técnico

CA 44.965

MACACÃO PREMIUM IMPERMEÁVEL EMBORRACHADO NYLON COM FACE EM
POLIAMIDA
O macacão  PREMIUM é muito versátil,podendo ser utilizado nas mais diversas atividades,setor
medico combate a corona-vírus e outras enfermidades,setor de funerárias ,setor industrial,
mineração, aeroportuária e do setor canavieiro. O modelo é especialmente indicado para
proteger o usuário em tarefas  em que o usuário tenha contato direto com lixo e
água/lavagem,ou agentes microbianos.

Características
O macacão PREMIUM é confeccionado em tecido de Nylon emborrachado, com uma face em
poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas e com
fechamento frontal. Possui capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC.
O punho e as costas possuem elásticos para ajuste da peça no corpo do usuário.

Materiais
Nylon emborrachado, linha, zíperes, cadarço, elástico, fita refletiva, regulador, ponteira.

Segurança
Todos os produtos são submetidos a testes laboratoriais específicos e encaminhados para
certificação junto ao Ministério do Trabalho.

Tamanhos
P, M, G, GG, XG.

Cores
O macacão PREMIUM está disponível nas cores: branco (PADRAO EM ESTOQUE),demais cores
sob encomenda com quantidade minima de 10pçs: vermelho, laranja, cinza, preto, amarelo,
verde limão, verde militar, verde bandeira, azul marinho e azul royal.

Certificado de Aprovação: nº 28.738

Higienização
Para conservar o produto, siga algumas instruções de uso e higienização:
Evite manusear objetos cortantes ou pontiagudos durante o uso do avental para não perfurá-lo;
Evite o contato do produto com componentes químicos corrosivos (alta concentração);
Lave com sabão neutro e água fria;
Seque à sombra, sem torcer.

CA 28.738

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Laudo-Perneira-tala-Curta.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/11/CA-PERNEIRA-DE-BIDIN-44965.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Macacao.pdf
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CINTA ERGONÔMICA (FAIXA LOMBAR)
A faixa lombar ergonômica é indicado para atividade física onde haverá movimentos de flexão,
levantamento  de  peso,  carregamento,  exercícios  físicos,  serviços  pesados  e  movimentos
intensos da coluna.

Composição: Suporte em poliéster e elastodieno
Tamanhos  disponíveis:  G/ GG
Embalagem: 01 unidade
Cor: Preto

Norma Aplicável:

A Faixa lombar ergonômica, dispensa de Certificado de Aprovação (CA) para Equipamentos de
Proteção Individual. Conforme o paracer d MT-SSST de 29/04/98, e o que disciplina o item 6.1 da
Norma Regulamentadora nº6, aprovada pela Portaria DNSST/SNT nº6 de 19 de agosto de 1992.
Publicada no DOU de 20 de agosto de 1992.

 

Tamanho
Circunferência

Abdominal

P 80- 91 cm

M 92 - 101 cm

G 102 - 114 cm

XG 115 - 125 cm

XXG 126 - 135 cm
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PROTEÇÃO DOS OLHOS

ÓCULOS SS1 FUME SUPERSAFETY
Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato fume, com proteção
lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes do tipo espátula
são confeccionadas de material plástico e fixadas ao visor através de parafuso metálico.

Composição: Policarbonato e Plástico
Tratamento da Lente: AR (Anti-risco)

CA 30.013

Ficha Técnica

OCULOS SS1 INCOLOR SUPERSAFETY
Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato, com proteção lateral e
meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes do tipo espátula são
confeccionadas de material plástico e fixadas ao visor através de parafuso metálico.

Composição: Policarbonato e Plástico

Tratamento da Lente: AR (Anti-risco)

CA 30.013

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA-OCULOS-SS1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Oculos-Ficha_Tecnica-SS1N.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA-OCULOS-SS1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Oculos-Ficha_Tecnica-SS1N.pdf
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ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISAO INCOLOR WK4
- Modelo WK4;
- Aplicação: Proteção dos olhos contra impactos de partículas multidirecionais;
- Sobrepões óculos de grau;
- Tratamento antirrisco;
- Proteção UVA e UVB;

- Lente: Incolor

CA 33.680

ÓCULOS SUMMER FUME UVA/ UVB
Óculos  com lente  única  em policarbonato.  Armação  sem pinos  metálicos.  Hastes  do  tipo
espátula em policarbonato.

Benefícios

Design moderno
Proteção lateral
Armação sem metal, ideal para uso em serviços de eletricidade

Principais Aplicações

Montadora,  funilaria,  auto  mecânica,  fundição,  usinagem,  serralheria,  marcenaria,  limpeza,
logística, transportes, construção civil, agricultura, petroquímico, laboratório, aeroportos e etc.

Normas Atendidas

ANSI.Z.87.1/2003.

CA 19.176

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA-OCULOS-WK4.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/01/CA-SUMER-REPETIR-NO-INCOLOR-E-FUME.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/01/ficha_tecnica_oculos_SUMMER-REPETIR-NO-INCOLOR-E-FUME.pdf
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ÓCULOS SUMMER INCOLOR UVA/ UVB
Óculos  com  lente  única  em  policarbonato.  Armação  sem  pinos  metálicos.  Hastes  em
policarbonato tipo espátula.

Benefícios

Design moderno
 Proteção lateral
Armação sem metal, ideal para uso em serviços de eletricidade

Principais Aplicações

Montadora,  funilaria,  auto  mecânica,  fundição,  usinagem,  serralheria,  marcenaria,  limpeza,
logística, transportes, construção civil, agricultura, petroquímico, laboratório, aeroportos e etc.

CA 19.176

Ficha Técnica

ÓCULOS AMPLA VISAO SPYDER
Protege  os  olhos  contra  partículas  volantes,  ventilação  indireta.  Lente  injetada  em
policarbonato, armação em PVC, plugue em polipropileno e elástico. Tamanho: Aprox. 180 x 87
mm.

Características:  Armação  de  180  mm de  comprimento  e  87  mm de  altura,  armação  é
suficientemente grande e macia, acomodando confortavelmente o rosto, e os olhos do usuário
contra choques e partículas. O PVC macio e suave adapta-se à sua pele sem machucar, fornece
uma boa proteção e efeito de vedação. Saídas de ar em posições indiretas que ajudam a
circulação de ar. Elástico com plugue de regulador. A cor do produto pode ser ligeiramente
diferente da foto.

Cor: Incolor
Código do produto unitário: 62.058
Código de barras unitário: 7898477908485
Peso unitário: 0,141
Medida do pacote aprox.: 180 x 170 x 180 mm (L,C,A)

CA 36424

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/01/CA-SUMER-REPETIR-NO-INCOLOR-E-FUME.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/01/ficha_tecnica_oculos_SUMMER-REPETIR-NO-INCOLOR-E-FUME.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CA-OCULOS-SPYDER.pdf
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ÓCULOS AMPLA VISAO EURO
Protege  os  olhos  contra  partículas  volantes,  ventilação  indireta.  Lente  injetada  em
policarbonato, armação em PVC, plugue em polipropileno e elástico. Tamanho: Aprox. 168 x 78
mm.

Características:  Armação  de  168  mm de  comprimento  e  78  mm de  altura,  armação  é
suficientemente grande e macia, acomodando confortavelmente o rosto, e os olhos do usuário
contra choques e partículas. O PVC macio e suave adapta-se à sua pele sem machucar, fornece
uma boa proteção e efeito de vedação. Saídas de ar em posições indiretas que ajudam a
circulação de ar. Elástico com plugue de regulador. A cor do produto pode ser ligeiramente
diferente da foto.

Cor: Incolor
Código do produto unitário: 62.057
Código de barras unitário: 7898477908478
Peso unitário: 0,154
Medida do pacote aprox.: 180 x 170 x 180 mm (L,C,A)

CA 40.958

OCULOS SS5 TONALIDADE 5.0 PARA SOLDA
Óculos de segurança, constituídos de armação e visor curvo confeccionados em uma única peça
de policarbonato verde escuro(tonalidade 5), com ponte, meia-proteção lateral e apoio nasal
injetados do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo
material do visor, possuem cinco fendas e borracha preta maleável na parte central da ponta
das hastes. As hastes são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.

CA 26.126

ÓCULOS TOP KISKA CLEAR UVA/UVB, ANTI-RISCO E EMBAÇAMENTO
Óculos ultraleve com lente única em policarbonato. Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB),
antirrisco, antiembaçante, antirreflexo e antiestático. Armação extra fina sem pinos metálicos e
ponte nasal em policarbonato extra macia. Adequado para uso prolongado.

Benefícios

Ultraleve: 20 g
• Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), antirrisco, antiembaçante, antirreflexo e
antiestático
• Armação sem metal, ideal para uso em serviços de eletricidade
• Ponte nasal extra macia
• Hastes flexíveis

CA 38.252

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CA-OCULOS-EURO.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CA26126-OCULOS-SS5-TONALIDADE-5.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/07/CA-OCULOS-KISKA-INCOLOR-E-FUME.pdf
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO IMPERIAL FUMÊ
Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e duas
fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, cinza
(fumê),  amarelo  (âmbar)  ou verde,  com apoio  nasal  e  proteção lateral  confeccionados do
mesmo material e injetados em uma única peça, com um orifício na parte frontal superior e uma
fenda em cada extremidade para o encaixe no arco.

O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material
do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades
fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma
das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite
o ajuste do tamanho.

CA 28.018

ÓCULOS GALERAS CINZA (SMOKE)
Óculos  ampla  visão  em  policarbonato.  Proteção  lateral,  UV-400  (UVA  e  UVB),  antirrisco,
antiembaçante  e  antirreflexo.  Armação  flexível  em  PVC  e  Nylon  com  ventilação  indireta.
Adaptado para uso com óculos de grau e máscaras respiratórias descartáveis. Amplo elástico
inclinável.

Benefícios

Ampla visão
• Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), anti-risco, anti embaçante e anti-reflexo
• Adaptado para o uso com óculos de grau e máscaras respiratórias descartáveis
• Elástico inclinável

Ficha Técnica

ÓCULOS MODELO VULCANO2 INCOLOR ANTI-RISCO E EMBAÇANTE UVA/UVB
Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de
policarbonato tonalidade 3.0, apoio nasal em PVC macio, hastes inclináveis em Nylon e semi-
haste vazada em material plástico e PVC macio que permite o ajuste do tamanho.

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/07/CA-OCULOS-AMARELO-FUME-E-INCOLOR.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/07/FICHA-TECNICA-GALERAS-SMOKE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/07/RELATÓRIO-DE-ENSAIO-N.-1-110-279-203-VULCANO-CLEAR.pdf
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO IMPERIAL AMARELO
Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e duas
fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, cinza
(fumê),  amarelo  (âmbar)  ou verde,  com apoio  nasal  e  proteção lateral  confeccionados do
mesmo material e injetados em uma única peça, com um orifício na parte frontal superior e uma
fenda em cada extremidade para o encaixe no arco.

O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material
do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades
fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma
das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite
o ajuste do tamanho.

CA 28.018

OCULOS AMPLA VISAO C/ELASTICO INCOLOR GALERAS
Óculos ampla visão em policarbonato. Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), antirrisco,
antiembaçante e antirreflexo. Armação flexível em PVC e Nylon com ventilação indireta.
Adaptado para uso com óculos de grau e máscaras respiratórias descartáveis. Amplo elástico
inclinável.

Benefícios

Ampla visão
• Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), atirrisco, antiembaçante e antirreflexo
• Adaptado para o uso com óculos de grau e máscaras respiratórias descartáveis
• Elástico inclinável

Aplicações

Obras públicas, laboratórios, agricultura, indústria e etc.

CA 41.341

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/07/CA-OCULOS-AMARELO-FUME-E-INCOLOR.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/CA-OCULOS-GALERAS-35.268-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/10/FICHA-TECNICA-OCULOS-GALERAS-1.pdf
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OCULOS SS5 ANTI RISCO/ANTI EMBASSANTE
Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato. As hastes do tipo
espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, borracha preta maleável na parte
central da ponta das hastes e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos
metálicos.

Composição: Policarbonato
Tratamento da lente: Antirrisco e/ou Antiembaçante
Tam. disponíveis: Único
Cor: Incolor | Verde escuro | Preto | Espelhado |

CA 26.126

Ficha Técnica

OCULOS SS5 ANTI RISCO/ANTI EMBASSANTE
Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato. As hastes do tipo
espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, borracha preta maleável na parte
central da ponta das hastes e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos
metálicos.

Composição: Policarbonato
Tratamento da lente: Antirrisco e/ou Antiembaçante
Tam. disponíveis: Único
Cor: Incolor | Verde escuro | Preto | Espelhado |

CA 26.126

Ficha Técnica

OCULOS SS5 ANTI RISCO/ANTI EMBASSANTE
Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato. As hastes do tipo
espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, borracha preta maleável na parte
central da ponta das hastes e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos
metálicos.

Composição: Policarbonato
Tratamento da lente: Antirrisco e/ou Antiembaçante
Tam. disponíveis: Único
Cor: Incolor | Verde escuro | Preto | Espelhado |

CA 26.126

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-SS5-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Oculos-Ficha_Tecnica-SS5-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-SS5-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Oculos-Ficha_Tecnica-SS5-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-SS5-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Oculos-Ficha_Tecnica-SS5-1.pdf
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OCULOS SS5 ANTI RISCO/ANTI EMBASSANTE
Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato. As hastes do tipo
espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, borracha preta maleável na parte
central da ponta das hastes e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos
metálicos.

Composição: Policarbonato
Tratamento da lente: Antirrisco e/ou Antiembaçante
Tam. disponíveis: Único
Cor: Incolor | Verde escuro | Preto | Espelhado |

CA 26.126

Ficha Técnica

OCULOS AMPLA VISAO SSAV C/ELASTICO
Óculos de segurança modelo ampla visão, armação e visor confeccionados em uma única peça
de policarbonato incolor, recoberta com borracha macia cinza que se acomoda à face, sistema
de ventilação indireta composta de doze fendas, oito na parte superior e quatro na parte
inferior, tirante em elástico.

Composição: Policarbonato
Tratamento da lente: Antiembaçante
Tamanho: Único
Cor da lente: Incolor

CA 30.481

Ficha Técnica

OCULOS SSRX
Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato, com proteção lateral
acoplada na haste. Armação utilizada para confecção de óculos de proteção com grau.

Composição: Policarbonato e silicone
Tratamento da Lente: Lentes de grau
Tamanho: Único
Embalagem: 01 un. / 20 un. / 200 un.
Cor da lente: Incolor

CA 40.638

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-SS5-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Oculos-Ficha_Tecnica-SS5-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-AMPLA-VISAO-SSAV-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Oculos-Ficha_Tecnica-SSAV-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-SSRX-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Oculos-Ficha_Tecnica-SSRX-1.pdf
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ÓCULOS MAÇARIQUEIRO PARA SOLDA C/VISOR ARTICULADO
Óculos de segurança constituídos de armação confeccionada em uma única peça injetada de
PVC verde, dotada de 04 (quatro) válvulas para ventilação indireta e aberturas para o encaixe
de duas oculares redondas. As oculares possuem soquetes rosqueáveis, os quais permitem a
fixação  de  filtros  de  luz,  confeccionados  de  policarbonato  verde  de  50  mm  de  diâmetro  na
tonalidade 6 e respectiva lente de cobertura de material plástico incolor. A armação cobre toda
a região em torno dos olhos e é ajustada ao rosto do usuário por meio de um tirante elástico.

CA 17.573

ÓCULOS MODELO 3303 ,LENTE VERDE
Óculos de segurança constituído de armação e visor curvo confeccionados em uma única peça
de policarbonato disponível nas cores incolor (clear) e fumê (smoke), ponte de apoio nasal
injetado do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da
armação e fixas ao visor por meio de parafusos metálicos.

CA 17.842

ÓCULOS DE PROTEÇÃO IMPERIAL INCOLOR
Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e duas
fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, cinza
(fumê), amarelo (âmbar) ou verde, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do
mesmo material e injetados em uma única peça, com um orifício na parte frontal superior e uma
fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas.
As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma
semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e
outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra
extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.

Aprovado para:

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES
MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE.

CA 28.018

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-MACARIQUEIRO-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-3303-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-IMPERIAL-1.pdf
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ÓCULOS PACAYA CLEAR UVA/UVB ANTI-RISCO E EMBAÇANTE
Óculos com lente única em policarbonato. Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), antirrisco e
antiembaçante. Armação com pinos metálicos. Ponte nasal integrada em policarbonato. Hastes
inclináveis em Nylon.

Benefícios

• Design ergonômico
• Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), antirrisco e antiembaçante
• Hastes inclináveis e ajustáveis para melhor adaptação ao formato do rosto
• Armação removível que aumenta o conforto e a proteção ao redor dos olhos, criando uma
vedação contra poeiras e absorvendo impactos contra as lentes

CA 35.269

ÓCULOS MODELO VULCANO INCOLOR E FUME ANTI-RISCO E EMBAÇANTE,
UVA/UVB
Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato
incolor ou cinza.

Uma peça de plástico rígido preto, em formato de “V”, com canaleta, é encaixada na parte
inferior do visor e possui quatro pinos plásticos para o encaixe de um apoio nasal de plástico
maleável preto. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas em material plástico preto e
laranja e constituídas de três peças: um suporte, que possui um pino em uma das extremidades
e que é fixada ao visor através de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de
inclinação da haste); uma semi-haste vazada, com uma das extremidades fixadas ao suporte
descrito anteriormente por meio de parafuso metálico; e outra semi-haste que se encaixa na
outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.

Aprovado para:

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E
CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DO VISOR CINZA.

CA 35.267

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-PACAYA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-VULCANO-1.pdf
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO 3001 FUME/3002 AMARELO/3003 VERDE COM ANTI
RISCO
Óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto com três pinos (um
central e um em cada extremidade) e uma fenda nas laterais utilizadas para o encaixe de um
visor de policarbonato incolor (clear) ou fumê (smoke), hastes tipo espátula confeccionadas do
mesmo material do arco constituídas de duas peças: semi-haste vazada com uma das
extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico, semi-haste que se encaixa na outra
extremidade da semi-haste anterior e que possui um pino que permite regulagem de tamanho
em quatro estágios.

Aprovado para:

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E
PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S), NO CASO DA LENTE CINZA.

CA 17.846

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-OCULOS-3001-3002-3003-1.pdf
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PROTEÇÃO DOS PÉS

TENIS IATE FLYGRIP AZUL
A linha "TENIS IATE FLYGRIP" vem com um apelo diferente, trazendo a moda para a
segurança, num desing despojado e leve, oferecendo conforto, leveza, segurança e estilo para
que o usuário possa trabalhar 100% satisfeito e produzir mais, mesmo em ambientes
extremamente severos e com alto grau de escorregamento. Nosso tênis também atende em
100% as exigências da NR32. Confeccionado à base de TPE (ELASTOMERO/BORRACHA
TERMOPLASTICA), possuem alta resistência à tração, flexão, rasgamento e principalmente a
baixa sujidade (não encarde) com fácil higienização

NUMERAÇOES: DO 34 AO 44
CORES: BRANCO, PRETO e AZUL

CA 42.726

TENIS IATE FLYGRIP PRETO
A linha "TENIS IATE FLYGRIP" vem com um apelo diferente, trazendo a moda para a
segurança, num desing despojado e leve, oferecendo conforto, leveza, segurança e estilo para
que o usuário possa trabalhar 100% satisfeito e produzir mais, mesmo em ambientes
extremamente severos e com alto grau de escorregamento. Nosso tênis também atende em
100% as exigências da NR32. Confeccionado à base de TPE (ELASTOMERO/BORRACHA
TERMOPLASTICA), possuem alta resistência à tração, flexão, rasgamento e principalmente a
baixa sujidade (não encarde) com fácil higienização

NUMERAÇOES: DO 34 AO 44
CORES: BRANCO, PRETO e AZUL

CA 42.726

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA42726-SAPATO-CLASSIC-E-IATE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA42726-SAPATO-CLASSIC-E-IATE.pdf
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CLASSIC FLYGRIP BRANCO
A linha "CLASSIC FLYGRIP" foi criada com um apelo de desing diferenciado nos aspectos de
modernidade e praticidade, oferecendo aos usuários um calçado leve, resistente, confortável e
muito seguro mesmo nos ambientes de trabalho mais severos com alto grau de risco de
escorregamento, tanto em pisos cerâmicos quanto em pisos metálicos (SRC). Desde o princípio
de sua criação, procuramos desenvolver um produto que venha a atender 100% as exigências
da NR32. Confeccionado à base de TPE (ELASTOMERO/BORRACHA TERMOPLASTICA), possuem
alta resistência à tração, flexão, rasgamento e principalmente a baixa sujidade (não encarde)
com fácil higienização.

NUMERAÇOES: DO 34 AO 44
CORES: BRANCO E PRETO

CA 42.726

TENIS IATE FLYGRIP BRANCO
A linha "TENIS IATE FLYGRIP" vem com um apelo diferente, trazendo a moda para a
segurança, num desing despojado e leve, oferecendo conforto, leveza, segurança e estilo para
que o usuário possa trabalhar 100% satisfeito e produzir mais, mesmo em ambientes
extremamente severos e com alto grau de escorregamento. Nosso tênis também atende em
100% as exigências da NR32. Confeccionado à base de TPE (ELASTOMERO/BORRACHA
TERMOPLASTICA), possuem alta resistência à tração, flexão, rasgamento e principalmente a
baixa sujidade (não encarde) com fácil higienização

NUMERAÇOES: DO 34 AO 44
CORES: BRANCO, PRETO e AZUL

CA 42.726

CLASSIC FLYGRIP PRETO
A linha "CLASSIC FLYGRIP" foi criada com um apelo de desing diferenciado nos aspectos de
modernidade e praticidade, oferecendo aos usuários um calçado leve, resistente, confortável e
muito seguro mesmo nos ambientes de trabalho mais severos com alto grau de risco de
escorregamento, tanto em pisos cerâmicos quanto em pisos metálicos (SRC). Desde o princípio
de sua criação, procuramos desenvolver um produto que venha a atender 100% as exigências
da NR32. Confeccionado à base de TPE (ELASTOMERO/BORRACHA TERMOPLASTICA), possuem
alta resistência à tração, flexão, rasgamento e principalmente a baixa sujidade (não encarde)
com fácil higienização.

NUMERAÇOES: DO 34 AO 44
CORES: BRANCO E PRETO

CA 42.726

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA42726-SAPATO-CLASSIC-E-IATE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA42726-SAPATO-CLASSIC-E-IATE.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CA42726-SAPATO-CLASSIC-E-IATE.pdf
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SAPATO PREMIUM MICROFIBRA BRANCO
Sapato de Elástico Premium - Solado Bidensidade de longa duração e sistema de absorção de
impacto  Protefort  - Microfibra - Biqueira Termoplástica - Branco.

 

CA 40.124

TÊNIS RUNNER
Com a linha Runner caminhar ficou mais suave. Um tênis PREMIUM ,100% almofadado,
resistente e detentor de um conforto invejável.

Tamanhos: 34 ao 46

Segmentos

 Coletores de lixo
 Coletores de dados
 Entregadores
 Areas administrativas e usuários em geral que querem aliar estilo e conforto em seu
trabalho

CA 42.465

BOTINA PREMIUM BULL EM COURO LATEGO PRETO COM BICO TERMO
BOTINA  PREMIUM  COM  CADARÇO,TODA  EM  COURO  LATEGO(O  COURO  MAIS  TOP  DO
MERCADO),SOLADO BI-DENSIDADE DE LONGA DURAÇÃO,PALMILHA ANTI BACTERIANA,SISTEMA
DE ABSORÇÃO DE IMPACTO,BICO TERMOPLASTICO.

Esse coturno pode ser utilizado em todos os setores inclusive no dia a dia.

Segmentos

Áreas administrativas
Metalurgia
Mineração
Trekking
Passeio
Conforto, Estilo e Robustez

CA 31.960

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/CA-SAPATO-BRANCO.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/04/42465-CA-TENIS-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/04/CA31960-BULL-1.pdf
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BOTINA PREMIUM PROTEFORT COM PROTETOR METATARSO
Botina Premium com biqueira de aço  e protetor de metatarso desenvolvido para colaboradores
que necessitam de proteção na região do dorso e na biqueira do calçado. Indicado para corte de
cana, motosserristas, madeireiras, reflorestamento e indústrias de mecânica pesada.

Segmentos

Mecânica pesada
Sucroalcooleiro (canavieiro)

CA 43.907

BOTINA PREMIUM PROTEFORT BICO COMPOSITE
Botina Premium com biqueira composite,desenvolvido para atividades que necessitam ausencia
de (metalicos)industrias eletronicas e toda a atividade com eletrecidade.o bico em composite é
o único tão resistente quanto o bico de aço,porem o único que abrange todas as atividades
operacionais sem restriçoes.

CA 31.892

SAPATO PREMIUM PROTEFORT COM BICO PVC
Linha de sapatos de segurança com fechamento em elástico, podem ser de segurança ou
ocupacional, disponíveis em couro relax , possui também colarinho acolchoado proporcionando
maior conforto. Calçado muito utilizado no setor alimentício, hospitalar e em serviços gerais.

Segmentos

Áreas administrativas
Hotelaria
Montadoras
Transporte

CA 42.456

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/09/43907.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/CA-BOTINA-COMPOSITE-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/CA-SAPATO-CONFORTO-1-1.pdf
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BOTINA MONO DENSIDADE SÃO CRISPIN
Calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal em couro curtido ao cromo de cor preta,
forro da gáspea em não tecido de cor preta, com elástico no cabedal, palmilha de montagem
confeccionada em material não tecido de cor branca dublada com material têxtil de cor
vermelha, fixada pelo sistema strobel, sem palmilha interna, solado em PU (poliuretano)
antiderrapante de cor preta.

Aprovado para:

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO

CA 17.101

BOTINA PREMIUM PROTEFORT ELASTICO COM BIQUEIRA DE AÇO
Calçado  de  segurança  de  uso  profissional,  fechamento  em  elástico  coberto  nas  laterais  e
acolchoado frontalmente.  Confeccionado em couro curtido ao cromo.  Gaspea e contraforte
forrados em não tecido. Palmilha de montagem interna de material não tecido de poliéster
resinado costurada pelo sistema strobel. Solado de poliuretano (PU) bidensidade com absorção
de  impacto  injetado  diretamente  ao  cabedal  com  biqueira  de  aço,  resistente  ao  óleo
combustível, para uso de eletricista com palmilha higiênica removível.

CA: 40.127

BOTINA PREMIUM PROTEFORT ELASTICO COM BIQUEIRA TERMOPLASTICA
Calçado ocupacional de uso profissional, fechamento em elástico coberto nas laterais e
acolchoado frontalmente. Confeccionado em couro curtido ao cromo. Gaspea e contraforte
forrados em não tecido. Solado de poliuretano (PU) bidensidade com absorção de impacto
injetado diretamente ao cabedal com biqueira termoplástica, resistente ao óleo combustível,
para uso de eletricista com palmilha higiênica removível.

CA: 40.125

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-BOTINA-SAO-CRISPIN-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-BOTINA-PROTEFORT-COM-BICO-DE-AÇO.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-BOTINA-PROTEFORT-COM-BIQUEIRA-TERMOPLASTICA-1.pdf
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BOTINA PREMIUM PROTEFORT BOLD
A botina Bold é um misto de botina e tênis, tendo a resistência e a durabilidade de uma botina
 aliada ao conforto e  leveza de um tênis.  Produzido com detalhes em alta  frequência no
couro,feito em couro graxo(um dos couros mais tops do mercado) tornando esse coturno uma
verdadeira obra prima para ser apreciado em todos os detalhes.  Modelo de calçado dinâmico,
pode ser utilizado em todos os setores inclusive no dia a dia.

Calçado feito para você que exige segurança,porem com estilo e design totalmente
exclusivos,garantindo um visual moderno e de bom gosto.

Tamanhos: 35 ao 44

CA: 31.960

BOTA PVC PATROL CANO LONGO 35CM
Descrição: Calçado ocupacional tipo bota até o joelho, confeccionada em policloreto de vinila
(PVC) nas cores preta e branca, região do salto totalmente fechada, solado de PVC nas cores
amarela, preta e branca, com ressaltos, resistente ao óleo combustível e ao escorregamento.

Aprovado para: 

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO
DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado
com lauril sulfato de sódio(detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Tamanhos: 39 ao 43

CA: 40.118

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-BOLD-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-BOTA-PVC-CANO-LONGO-2.pdf
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BOTA DE PVC PATROL MEIO-CANO MEDIO 28CM
Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável,
inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química,
sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo
combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE,
CONTRA AGENTES

ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO
DE ÁGUA E CONTRA

RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com
resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio
(detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo
combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K); Acido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Tamanhos: 36 ao 43

CA: 37.456

SAPATO POLIMÉRICO PRETO OU BRANCO
Calçado  ocupacional  de  uso  profissional,  tipo  sapato,  fabricado  com  cabedal  em  material
polimérico – (PU) na cor preta e solado de poliuretano bidensidade na cor cinza, resistente a
hidrocarbonetos, antiderrapante (SRC) resistente a absorção de energia na área do salto.

Aprovado para:

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES
ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE
ÁGUA

CA: 41773

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/BOTA-PVC-MEIO-CANO-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/11/CA-CARTOM-1000-1.pdf
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PROTEÇÃO NAS ALTURAS

TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL EM CORDA 2 M
Talabarte de posicionamento regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência. Protetor
de corda em fita tubular de poliéster. Regulador em aço inoxidável com bloqueador ajustável.
Conector em aço classe B com fechamento em rosca, abertura de 17 mm. Conector em aço
classe T com trava automática, abertura de 20 mm. Disponível nos comprimentos de 2 m, 3 m e
5 m.

Aprovado Para

Técnica de posicionamento em altura.

Norma Atendida

NBR: 15.835 e 15.837:2010

Referências

Referência Cor Tamanho EAN13 DUN14

WPSEX118200C
Branco e
Laranja

2 metros 3295249226947 13295249226944 – 4
970
g

TRAVA-QUEDA P/ CABO DE AÇO 8MM EXTENSOR CORRENTE
Travaqueda em aço carbono;
Duplo travamento no corpo;
Utilizado para cabo de aço de 8 mm;
Prolongador de corrente em aço com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.

Utilização do produto:

Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de
queda do trabalhador.
Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas.
Deve ser utilizado com cinturão paraquedista.
NBR 14627:2010 e 15837:2010
Tem como objetivo neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical.

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FT-SGQ-035-MULT-1887-v-07_ok-1.pdf
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HAR11 CINTO PARAQUEDISTA 1 PONTO DE CONEXÃO
Cinturão tipo paraquedista fabricado em fita de poliéster com costura zig-zag. Argolas de aço
em “D” na região dorsal. Ponto de conexão: dorsal para proteção contra queda. Fita sub-pélvica
para sustentação de queda. Fivelas em aço para ajuste nas pernas. Placas nas laterais em
plástico para regulagem.

Benefícios

2 fivelas para ajuste
• Placas nas laterais para regulagem
• Retentor de fitas
• ID CARD e etiqueta de controle para inspeção
• Leve e confortável

Aplicações

Indicado para trabalhos em altura que necessitem de retenção de queda, movimentação vertical
e horizontal com a utilização de talabarte contra queda e trava queda.

Normas Atendidas

NBR: 15.836:2010

CA 42.360

Ficha Técnica

HAR15 CINTO PARAQUEDISTA 5 PONTOS DE CONEXÃO
Cinturão tipo paraquedista/abdominal fabricado em fita de poliéster com costura zig-zag.
Argolas de aço em “D” na região dorsal e lateral, dois laços de poliéster na região peitoral e
ombro. Pontos de conexão: dorsal e peitoral para proteção contra queda, lateral para técnica de
posicionamento em altura e ombro para trabalho de suspensão e sustentação (resgate). Fita
sub-pélvica para sustentação de queda. Almofadas para conforto na lombar. Fivelas em aço para
ajuste nas pernas. Placas nas laterais em plástico para regulagem.

Benefícios

Almofada para conforto na lombar
• 3 fivelas para ajuste
• Placas nas laterais para regulagem
• Retentor de fitas
• ID CARD e etiqueta de controle para inspeção
• Leve e confortável

Aplicações

Indicado para trabalhos em altura que necessitem de posicionamento/restrição, retenção de
queda e suspensão/sustentação, movimentação vertical ou horizontal com a utilização de
talabarte contra queda, de posicionamento, trava queda e suspensão para acesso e resgate em
espaço confinado.

Normas Atendidas

NBR: 15.835 e 15.836:2010

CA 41.046

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CINTURAO-HAR11-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/HAR11-ficha-tecnica-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CINTURAO-HAR15-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/HAR15-ficha-tecnica-1.pdf
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FREIO 8 SIMPLES
Freio oito simples em liga de alumínio, 35 kN, utilizado em corda Ø entre 9 e 12 mm.

Aprovado Para

 Utilizado para decida em corda.

Norma Atendida

EN567:1997

Ficha Técnica

FREIO 8 COM ORELHAS
Freio oito com orelhas em liga de alumínio, 40 kN, utilizado em corda Ø entre 9 e 16 mm.

Aprovado Para:

Utilizado para decida em corda.

MOSQUETÃO S-507
Mosquetão ou conector tipo oval; confeccionado em aço de diâmetro de 11mm de alto carbono
de  grande  resistência,  25kN;  com  acabamento  anticorrosivo  bicromatizado  amarelo  de
durabilidade superior; com abertura de 17mm; com dupla trava de segurança manual, uma
automática e outra rosca manual; com excelente relação de custo benefício; com dimensões de
107 x 57mm e peso de apenas 165g tornando a melhor opção para atividades em altura de uso
pessoal  em ambientes industriais,  esportivos ou resgate,  pois  o aço contribui  para grande
resistência  e  mínima manutenção;  produzido  sob  os  mais  rigorosos  padrões  de  qualidade
mundial para atendimento das normas internacionais e nacionais de segurança do trabalho em
altura podendo ser utilizado para uso industrial, esportivo e resgate, CE EN362; CE EN12275;
UIAA e NBR15837, tornando assim um dispositivo essencial em suas mais diversas aplicações.

Material
Aço de alta resistência

Acabamento Final
Zincado (Galvanizado) Amarelo

Mecanismo de Travamento
Dupla trava manual

Peso
165/5.8

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-FREIO-8-1.pdf
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MOSQUETÃO S-507-1
Mosquetão  ou conector  tipo ovali>;  confeccionado em aço de diâmetro de 11mm de alto
carbono de grande resistência, 25kN; com acabamento anticorrosivo bicromatizado amarelo de
durabilidade  superior;  com  abertura  de  17mm;  com  dupla  trava  de  segurança
automático, garantindo agilidade nas conexões evitando abertura involuntária; com excelente
relação de custo benefício; com dimensões de 107 x 57mm e peso de apenas 198g tornando a
melhor opção para atividades em altura de uso pessoal em ambientes industriais, esportivos ou
resgate, pois o aço contribui para grande resistência e mínima manutenção; produzido sob os
mais rigorosos padrões de qualidade mundial para atendimento das normas internacionais e
nacionais  de  segurança  do  trabalho  em altura  podendo  ser  utilizado  para  uso  industrial,
esportivo e resgate, CE EN362; CE EN12275; UIAA e NBR15837, tornando assim um dispositivo
essencial em suas mais diversas aplicações.

Material
Aço de alta resistência

Acabamento Final
Zincado (Galvanizado) Amarelo

Mecanismo de Travamento
Dupla trava automático

Peso
198/7

MOSQUETÃO S-958S
Mosquetão  ou  conector  tipo  “D”  assimétrico  de  alta  resistência;confeccionado  em aço  de
diâmetro de 11mm de alto carbono de resistência superior devido ao aço e formato, 41kN; com
acabamento  anticorrosivo  bicromatizado  amarelo  de  durabilidade  maior;  com  abertura
de 22mm, proporcionado pelo seu formato garante mais conexões no mesmo dispositivo, sendo
ideal para resgates; com dupla trava de segurança manual,  uma automática e outra rosca
manual; com excelente relação de custo benefício; com dimensões de 110.0 x 67.6mm e peso
de apenas 208g tornando a melhor opção para atividades em altura de uso pessoal e resgate
em ambientes industriais, esportivos ou resgate, pois o aço contribui para grande resistência e
mínima manutenção;  produzido sob os  mais  rigorosos padrões de qualidade mundial  para
atendimento  das  normas  internacionais  e  nacionais  de  segurança  do  trabalho  em  altura
podendo ser utilizado para uso industrial, esportivo e resgate, CE EN362; CE EN12275; UIAA e
NBR15837, tornando assim um dispositivo essencial em suas mais diversas aplicações, inclusive
para unir mais pontos de ancoragens no mesmo mosquetão.

Material
Aço de alta resistência

Acabamento Final
Zincado (Galvanizado) Amarelo

Mecanismo de Travamento
Dupla trava manual

Peso
208/7.3
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MOSQUETÃO S-2081
Mosquetão  ou  conector  tipo  “D”  assimétrico  HMS  de  alta  resistência;confeccionado
em  alumínio  de  diâmetro  de  11mm  de  grande  resistência,  24Kn;  com  acabamento
anticorrosivo  anodizado natural  de  durabilidade superior  pelas  propriedades  do alumínio  e
anodização; com abertura de 21mm; proporcionado pelo seu formato garante mais conexões no
mesmo  dispositivo,  sendo  ideal  para  resgates;  com  dupla  trava  de  segurança
automático, garantindo agilidade nas conexões evitando abertura involuntária; com excelente
relação de custo benefício; com dimensões de 112.5 x 74.0mm e peso de apenas 96gtornando a
melhor opção para atividades em altura de uso pessoal e resgate em ambientes industriais,
esportivos ou resgate, pois o alumínio contribui para grande resistência, mínima manutenção e
espetacular  leveza;  produzido  sob  os  mais  rigorosos  padrões  de  qualidade  mundial  para
atendimento  das  normas  internacionais  e  nacionais  de  segurança  do  trabalho  em  altura
podendo  ser  utilizado  para  uso  industrial,  esportivo  e  resgate,  CE  EN362;  UIAA  e
NBR15837, tornando assim um dispositivo essencial em suas mais diversas aplicações, inclusive
para unir mais pontos de ancoragens no mesmo mosquetão.

Material
Alumínio (Liga de alumínio)

Acabamento Final
Anodizado natural

Mecanismo de Travamento
Dupla trava automático

Peso
96/3.4

TALABARTE I PLANO 55 MM
Talabarte de segurança simples em fita poliéster  plana de alta  resistência  com absorvedor  de
energia. Conector classe A em aço com abertura de 55 mm e conector classe T em aço com
abertura de 20 mm.

Benefícios: 

• Zona livre de queda 4,90 m

Aprovado para:

Proteção contra queda.

Norma Atendida:

NBR:14.629, 15.834 e 15.837:2010

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/TABALARTE-EM-I-COM-ABS-DESCRITIVO-1.pdf
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TALABARTE Y PLANO 55 MM
Talabarte  de  segurança  duplo  em  fita  poliéster  plana  de  alta  resistência  com  absorvedor  de
energia. Conector classe A em aço com abertura de 55 mm e conector classe T em aço com
abertura de 20 mm.

Benefícios: 

• Zona livre de queda 4,90 m

Aprovado para:

Proteção contra queda.

Norma Atendida:

NBR:14.629, 15.834 e 15.837:2010

Ficha Técnica

HAR24 CINTO PARAQUEDISTA 4 PONTOS DE CONEXÃO
Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal fabricado em fita de poliéster com costura
zig-zag. Argolas de aço em “D” na região dorsal e lateral, dois laços de poliéster na região
peitoral. Pontos de conexão: dorsal e peitoral para proteção contra queda, lateral para técnica
de posicionamento em altura.  Almofadas para conforto na lombar.  Fivelas para ajustes no
suspensório,  cintura e nas pernas.  Porta equipamentos emborrachados nas laterais.  Possui
indicador de queda.

Benefícios: 

• Almofada para conforto na lombar
• Porta equipamentos nas laterais
• 4 fivelas para ajuste
• Retentor de fitas
• Indicador de queda
• ID CARD e etiqueta de controle para inspeção
• Bolsa exclusiva para guarda e conservação
• Leve e confortável

Aprovado para:

Retenção de queda, técnica de posicionamento em altura.

Norma Atendida:

NBR: 15.835 / 15.836:2010

CA 41.044

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/TALABARTE-EM-Y-COM-ABS-FICHA-TECNICA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-HR24-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/HAR24-ficha-tecnica-1.pdf
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HAR14 CINTO PARAQUEDISTA 4 PONTOS DE CONEXÃO
Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal fabricado em fita de poliéster com costura
zig-zag. Argolas de aço em “D” na região dorsal e lateral, dois laços de poliéster na região
peitoral. Pontos de conexão: dorsal e peitoral para proteção contra queda, lateral para técnica
de posicionamento em altura. Fita sub-pélvica para sustentação de queda. Almofadas para
conforto na lombar. Fivelas em aço para ajustes nas pernas. Placas laterais em plástico para
regulagem.

Benefícios: 

• Almofada para conforto na lombar
• 3 fivelas para ajuste
• Placas laterais para regulagem
• Retentor de fitas
• ID CARD e etiqueta de controle para inspeção
• Leve e confortável

Aprovado para:

Retenção de queda, técnica de posicionamento em altura.

Norma Atendida:

NBR: 15.835 e 15.836:2010

CA 41.046

Ficha Técnica

HAR12 CINTO PARAQUEDISTA 2 PONTOS DE CONEXÃO
Cinturão  tipo  paraquedista  fabricado  em fita  de  poliéster  com costura  zig-zag.  Argolas  de  aço
em “D” na região dorsal, dois laços de poliéster na região peitoral. Pontos de conexão: dorsal e
peitoral para proteção contra queda. Fita sub-pélvica para sustentação de queda. Fivelas em aço
para ajuste nas pernas. Placas nas laterais em plástico para regulagem.

Benefícios: 

• 2 fivelas para ajuste
• Placas laterais para regulagem
• Retentor de fitas
• ID CARD e etiqueta de controle para inspeção
• Leve e confortável

Aprovado para:

Retenção de queda.

Norma Atendida:

NBR: 15.836:2010

CA  41.045

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-HR14-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/HAR14-FICHA-TECNICA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-HR12-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/HAR12-FICHA-TECNICA-1.pdf


PROTETEC EPI'S & ABRASIVOS CENTRAL DE VENDAS: (51) 3075.3575 / WHATSAPP: (51) 99525.8896

www.protetec-epi.com.br Page: 90

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA KIDS C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades

MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA PRETA C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades
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MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA BRANCA C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades

MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA ROSA C/ 50 UN
O produto para uso facial como protetor bucal e nasal.

Benefícios:

* Clip nasal
* Cor: Branca
* Com elástico
* Não inflamável
* Isenta de fibra de vidro
* Tripla camada com filtro
* Uso único. Não reutilizável.

Embalagem: 50 unidades

RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA GRAZIA
PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobravel, sem válvula de exalação, também compatível com
o uso simultâneo de outros EPI‘s.

Válvula: a válvula de exalação tem a função de dar mais conforto ao usuário, pois o ar quente
exalado na respiração sairá mais facilmente de dentro da máscara proporcionando um maior
conforto na hora da inalação do novo ar.

Utilização: Poeiras e Névoas

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF1 para
proteção contra poeiras e névoas numa concentração máxima de 10 vezes o limite de tolerância
do contaminante, tais como poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, grafite, pó de
madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, moveleira, têxtil, alimentícia,
construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.

CA 39.053

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA34134.pdf


PROTETEC EPI'S & ABRASIVOS CENTRAL DE VENDAS: (51) 3075.3575 / WHATSAPP: (51) 99525.8896

www.protetec-epi.com.br Page: 92

RESPIRADOR PFF1 SEM VALVULA GRAZIA
PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobravel, sem válvula de exalação, também compatível com
o uso simultâneo de outros EPI‘s.

Utilização: Poeiras e Névoas

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF1 para
proteção contra poeiras e névoas numa concentração máxima de 10 vezes o limite de tolerância
do contaminante, tais como poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, grafite, pó de
madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, moveleira, têxtil, alimentícia,
construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.

CA 39.052

RESPIRADOR PREMIUM CONFORT DESCARTÁVEL PFF3 S/V
KIT 10 UN – Respirador semifacial descartável, classe PFF3 (s), modelo concha. Formado por
feltro em poliéster, filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal metálico
e elásticos de poliéster com elastano. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas,
fumos e radionuclídeos.

Benefícios

Formato concha: maior conforto e adaptabilidade aos diversos tipos de rostos
• Clipe nasal que facilita a vedação e eficiência do respirador
• Tira de espuma nasal interna para maior conforto
• Elásticos que proporcionam melhor ajuste

CA 40.805

Certificado

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA34134.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/04/FICHA-TECNICA-PFF3-CONFORT-PREMIUM.pdf
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RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA GRAZIA
PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobravel, com válvula de exalação, também compatível com
o uso simultâneo de outros EPI‘s.

Válvula: a válvula de exalação tem a função de dar mais conforto ao usuário, pois o ar quente
exalado na respiração sairá mais facilmente de dentro da máscara proporcionando um maior
conforto na hora da inalação do novo ar.

Utilização: Poeiras, Névoas e Fumos Metálicos

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF2 para
proteção contra poeiras, névoas e fumos metálicos numa concentração máxima de 10 vezes o
limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento
portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, química, farmacêutica, moveleira,
têxtil, alimentícia, fundições, laboratórios, hospitais, mineração, construção naval, soldas,
pinturas, serralherias, fibra de vidro, construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.

CA 39.051

RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA GRAZIA
PFF: Peça Facial Filtrante, formato dobravel, sem válvula de exalação, também compatível com
o uso simultâneo de outros EPI‘s.

Utilização: Poeiras, Névoas e Fumos Metálicos

Indicação: Proteção das vias respiratórias, podemos recomendar o respirador PFF2 para
proteção contra poeiras, névoas e fumos metálicos numa concentração máxima de 10 vezes o
limite de tolerância do contaminante, tais como fumos metálicos, poeiras de grãos, cimento
portland, fibras têxteis, grafite, pó de madeira, carvão, pedras ...

Utilização: Pode ser utilizado em indústrias metalúrgicas, química, farmacêutica, moveleira,
têxtil, alimentícia, fundições, laboratórios, hospitais, mineração, construção naval, soldas,
pinturas, serralherias, fibra de vidro, construção civil, frigoríficos, agricultura, entre outros.

CA 39.050

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/CA34134.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/ca34129-1.pdf
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MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARPACK
Desenvolvida para proteção de profissionais da saúde, minimizando a contaminação do
ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

Fabricada em nãotecido 100% polipropileno
Não estéril
Tripla camada com filtro
Três pregas horizontais
Clipe nasal
Soldada eletronicamente por ultrassom
Disponível na cor branca
Descartável e de uso único

Ficha Técnica

RESPIRADOR PFF1 AOTMOS COM VALVULA
Respirador purificador de ar peça semifacial filtrante para partículas PFF1, classe S, formato
dobrável, com válvula de exalação.

Marca: Atomos.

LAUDO TECNICO

RESPIRADOR PFF1 ATOMOS SEM VALVULA
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S", formato
dobrável.

Marca: Atomos.

LAUDO TECNICO

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Ficha-Técnica-Máscara-Cirúrgica-Descarpack-rev07-PT-3.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/327823-LAUDO-PFF1-COM-Valvula.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/324334-Laudo-PFF1-Sem-Valvula.pdf
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RESPIRADOR PFF2 S/ VALVULA SUPER SAFETY
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S", formato
dobrável, Marca Super Safety.

CA 44.241

RESPIRADOR PFF2 C/ VALVULA SUPER SAFETY
Respirador purificador de ar peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, formato
dobrável, com válvula de exalação. Marca: SUPER SAFETY

CA 44.594

RESPIRADOR PFF3 LUBEKA SEM VALVULA
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF3 "S",
formato dobrável. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO
INMETRO.

CA 38.834

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/CA-PFF2-SUPERSAFETY-SEM-VALVULA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/CA-PFF2-SUPERSAFETY-COM-VALVULA.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/02/CA-PFF3-LUBEKA-SEM-VALVULA.pdf
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RESPIRADOR PREMIUM CONFORT CONCHA PFF2 S/V
Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo concha. Formado por feltro em
poliéster, filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte externa, clip nasal metálico e
elásticos de poliéster com elastano. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e
fumos.

Benefícios

Formato concha: maior conforto e adaptabilidade aos diversos tipos de rostos
Clipe nasal que facilita a vedação e eficiência do respirador
Tira de espuma nasal interna para maior conforto
Elásticos que proporcionam melhor ajuste

CA 40.766

Certificado

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL BOMPACK
Máscara confeccionada em resina de polipropileno (TNT)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Servir de barreira física à propagação de microrganismos da cavidade oral do usuário para o ar
ambiente, reduzindo a contaminação bacteriana no ambiente.

APLICAÇÃO

Clínicas / laboratórios / frigoríficos / indústria alimentícia / indústria química / laticínios / cozinha
industrial

Descrição Técnica

MÁSCARA TNT TRIPLA COM ELÁSTICO
Máscara tripla descartável  em tecido não tecido (TNT),  confeccionado no estilo  retangular,
inteiramente em TNT,  possui  três  camadas,  com acabamento em toda a extremidade por
soldagem eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao
aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aberta, estas pregas protegem desde
o topo do nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais
conhecidas e mantendo-as protegidas. Produto descartável, de uso único.

Código:
7238 (pacote) / 7392 (cartucho)

Composição:
100%  polipropileno;  CLIPS  NASAL  em  arame  plastificado  com  PVC  chato  0,50  mm;  EFB
(Eficiência  de  Filtração  Bacteriana)  de  95%

Indicações e Instruções de Uso:
Indicada para evitar o contato com corpos estranhos. Utilizada em hospitais, laboratórios de
manipulação, clínicas, consultórios dentários e médicos, indústrias químicas, farmacêuticas e
alimentícias, área estética e gastronômica.

Colocar a máscara em frente ao rosto, compreendendo as áreas do nariz e da boca, acertando o
clipe no nariz, para melhor adaptação da máscara.

http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/04/CA-40.766-CONFORT-PFF2-sem-válvula-2.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/04/CERTIFICADO-DE-CONFORMIDADE-PFF2-S-VALVULA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/12/MASCARA-TRIPLA-BOMPACK.jpg
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CARTUCHO M6000 P2CLIP
Filtro classe P2 (S) para proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Fabricado em
PEAD com mantas filtrantes de fibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Conexão tipo
baioneta para encaixe no respirador JUPITER.

Benefícios

Sistema de encaixe tipo baioneta
• Elemento filtrante substituível – Refil
• Proteção versátil contra diversos tipos de contaminantes

Aplicações

Para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas, que não emitam gases
e/ou vapores; fumos metálicos ou plásticos e névoas de ácido sulfúrico (com óculos de proteção
adequados). Este produto possui eficiência de filtração mínima de 94% de filtração.

Quando o aerossol contiver sílica cristalina, deverá ser selecionado, no mínimo, filtro
classe P2 (ou PFF2, se FPMR for menor que 10).

Ficha Técnica

CARTUCHO M6000 PREP 3
Filtro classe P3 (S)  para particulados (uso combinado).  Fabricado em ABS preenchido com
celulose tratada eletrostaticamente em formato plissado. Grande abertura frontal para maior
fluxo de ar. Conexão tipo baioneta para encaixe no respirador JUPITER.

Benefícios

Sistema de encaixe tipo baioneta
• Elemento filtrante em formato plissado – Maior área de filtração
•  Projetado  para  alto  fluxo  de  ar:  facilita  a  inalação  e  exalação  diminuindo  a  fadiga  do
usuário
• Materiais atóxicos

Aplicações

OBRIGATÓRIO USO COMBINADO COM FILTROS QUÍMICOS CLASSE 1  “M6000 A1 ou  M6000
ABEK1”.

Proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas, que não emitam gases e/ou
vapores; fumos metálicos ou plásticos e névoas de ácido sulfúrico (com óculos de proteção
adequados); para substâncias com limite de exposição menor ou igual a 0,05 mg/m³. Este
produto possui eficiência de filtração mínima de 99% de filtração.

Quando o aerossol contiver sílica cristalina, deverá ser selecionado, no mínimo, filtro
classe P2 (ou PFF2, se FPMR for menor que 10). Se o aerossol contiver asbesto abaixo
do limite de exposição, deverá ser utilizada, no mínimo, peça semifacial com filtro P2
(ou PFF2). Se a concentração de asbesto for igual ou maior que o limite de exposição,
deverá ser selecionado o filtro classe P3.

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/M6000P2CLIPBR-FICHA-TECNICA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/M6000PREP3R-FICHA-TECNICA-1.pdf
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RESPIRADOR JUPITER PREMIUM
Respirador semifacial com manutenção, estrutura em polipropileno e borda em elastômero de
borracha (TPE). Válvula de exalação em polipropileno com membrana de borracha. Tirantes
ajustáveis  em  elastano.  Para  uso  com  2  filtros  da  série  M6000,  vendidos  separadamente.
Disponível  nos  tamanhos  P/M  e  M/G.

Benefícios:

• Borda em elastômero de borracha com acabamento soft touch para uso prolongado
• Tirantes em elastano que proporcionam melhor ajuste, vedação e eficiência do respirador
• Projetada para alto fluxo de ar: facilita a inalação e exalação diminuindo a fadiga do usuário
• Materiais atóxicos e hipoalergênicos

Aplicações:

Filtro Classe P2 (P2CLIP) – indicado para proteção respiratória contra poeiras, névoas
não oleosas e fumos.
Filtro Classe P3 (M6000 P3) – indicado para proteção respiratória contra poeiras,
névoas não oleosas, fumos e radionuclídeos.
Filtro Químico Classe 1 (M6000 A1) – indicado para proteção respiratória contra
vapores orgânicos.
Filtro Químico Classe 1 (M6000 ABEK1) – indicado para proteção respiratória contra
multigases, vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas.
Filtro Classe P3 (M6000 PRE P3R combinado com filtros químicos classe 1
“M6000 A1 ou M6000 ABEK1″) – indicado para proteção respiratória contra indicado
para proteção respiratória contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e radionuclídeos.

CA 40.638

Ficha Técnica

CARTUCHO M6000ABEK1 MULTGASES
Filtro químico classe 1 para adsorção de multigases, vapores orgânicos (VO), gases ácidos,
amônia e metilaminas. Fabricado em ABS preenchido com carvão ativado granulado. Grande
abertura  frontal  para  maior  fluxo  de  ar.  Conexão  tipo  baioneta  para  encaixe  no  respirador
JUPITER.

Benefícios:

• Sistema de encaixe tipo baioneta
• Materiais atóxicos
• Projetado para alto fluxo de ar: facilita a inalação e exalação diminuindo a fadiga do usuário

Aplicações:

Proteção das vias respiratórias contra certos gases e/ou vapores orgânicos com ponto de
ebulição maior que 65ºC, formaldeído, certos gases e/ou vapores ácidos, dióxido de enxofre, gás
cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de cloro e sulfeto de hidrogênio (para fuga).

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-RESPIRADOR-JUPITER-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-RESPIRADOR-JUPITER-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/M6000ABEK1-FICHA-TECNICA-1.pdf
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CARTUCHO M6000A2 VAPORES ORGÂNICOS
Filtro químico classe 1 para adsorção de vapores orgânicos (VO). Fabricado em ABS preenchido
com carvão ativado granulado. Grande abertura frontal para maior fluxo de ar. Conexão tipo
baioneta para encaixe no respirador JUPITER.

Benefícios:

• Sistema de encaixe tipo baioneta
• Materiais atóxicos
• Projetado para alto fluxo de ar: facilita a inalação e exalação diminuindo a fadiga do usuário

Aplicações:

Proteção das vias respiratórias contra certos gases e/ou vapores orgânicos com ponto de
ebulição maior que 65ºC

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/M6000A2R-FICHA-TECNICA-1.pdf
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PROTETORES DE PELE

CREME DE PROTEÇÃO HIDRATANTE CONTRA O COVID-19
CREME EXCLUSIVO QUE INATIVA EM 99,99% A AÇÃO DO CORONAVÍRUS!

O Creme de Proteção Help Hand Extreme é virucida e bactericida,  com comprovada eficiência
de proteção contra o coronavírus, conforme laudos da Unicamp. O creme Help Hand Extreme,
não possui cheiro e conta com ativos que promovem a proteção pela inativação do coronavírus
por até 4 horas, além de hidratar e formar uma película protetora na pele.

O Creme de Proteção Help Hand Extreme é um creme hidratante de proteção intensiva para a
pele  classificado como água resistente,  óleo,  pintura,  ácidos  e  álcalis,  visível  à  luz  negra.  Age
diretamente no combate de irritações da pele como dermatites e dermatoses, e seu diferencial
é sua proteção contra COVID-19. HELP HAND EXTREME forma uma película de proteção contra
os  ataques  agressivos  de  produtos  solúveis  em  água,  tais  como:  óleo  de  corte,  óleos
emulsificados,  pós,  tintas,  fuligens,  adesivos  industriais,  argamassas,  solventes,  graxas,
querosene, gasolina, óleo diesel, verniz, tiner, colas instantâneas e resinas de açúcar. Mantém a
sensibilidade ao tato e devolve a umidade natural da pele.

INDICAÇÕES DE USO:

PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 e também contra a agressividade de agentes químicos, óleos,
solventes, ácidos e álcalis existentes no ambiente de trabalho.

MODO DE USAR:
Lave e seque bem as mãos e as outras partes do corpo, rosto, braços, pernas, pescoço á serem
protegidas, inclusive sob as unhas. Aplique o creme uniformemente em toda a área á proteger
até que o produto seja totalmente absorvido, para confirmar a proteção, colocar as mãos
embaixo da luz negra para visualizar o filme de proteção. Para remover a sujeira, retire o
excesso com uma toalha de pano ou papel, umedeça a pele com água e detergente ou sabonete
líquido e esfregue até que a sujeira se desprenda.

VARIAÇÕES DE EMBALAGEM:
Bisnaga 200g, frasco 500ml e Galão 3,5Kg
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PROTETOR SOLAR SUNLAU PFS60
Recomendado para qualquer tipo de trabalho ao ar livre e em serviços com solda elétrica.
Protege a pele 60 vezes mais do que se o creme não tivesse sido aplicado PROTETOR SOLAR
SUNLAU FPS 60 UVA/UVB com VITAMINA E E possui até 4 horas de resistência à água, além
deste benefício a VITAMINA E atua como antienvelhecimento, calmante da pele e antioxidante.
Nosso produto é totalmente seguro e dermatologicamente testado, não causando alergia,
podendo ser comprovado através de nossos laudos. PROTETOR SOLAR SUNLAU FPS 60 UVA/UVB
com VITAMINA E é o único no mercado que possui ATIVO MARINHO, que preserva o colágeno
natural da pele.

MODO DE USAR:
Antes da jornada de trabalho aplique sobre a pele limpa e seca uma camada de SUNLAU LOÇÃO
FPS 60 espalhando-a completa e uniformemente em todas as áreas expostas, como braços,
mãos, rosto e pescoço, 15 minutos antes da exposição para que haja completa absorção. A
resistência do creme com transpiração excessiva dá-se por 4 horas, sendo que o mesmo após
esse período deve ser reaplicado.

PROTETOR SOLAR SUNLAU FPS30
INDICAÇÕES DE USO:
Recomendado para qualquer tipo de trabalho ao ar livre e em serviços com solda elétrica.
Protege a pele 30 vezes mais do que se o creme não tivesse sido aplicado SUNLAU LOÇÃO FPS
30 DE PROTEÇÃO SOLAR UVA/UVB com VITAMINA E possui 3 horas de proteção na água, além
deste benefício a VITAMINA E atua como antienvelhecimento, calmante da pele e antioxidante.
Nosso produto é totalmente seguro e dermatologicamente testado, não causando alergia,
podendo ser comprovado através de nossos laudos.

MODO DE USAR:
Antes da jornada de trabalho aplique sobre a pele limpa e seca uma camada de SUNLAU FPS 30
espalhando-a completa e uniformemente em todas as áreas expostas, como braços, mãos, rosto
e pescoço, 15 minutos antes da exposição para que haja completa absorção. A resistência do
creme com transpiração excessiva dá-se por 3 horas, sendo que o mesmo após esse período
deve ser reaplicado.
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HELP HAND GRUPO 2
ÓLEO RESISTENTE I. LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE E IMPERMEABILIZANTE. HELP HAND II é um
creme que contém na sua formulação preservantes contra bactérias gran-positivas e gran-
negativas, que protege a pele contra dermatoses. HELP HAND II forma uma película de proteção
invisível quando aplicado na pele, protegendo-as contra o ataque agressivo de produtos como:
óleos, graxas, querosene, solventes, gasolina, lã de vidro, pó químico, pigmentos, colas
instantâneas, cal, cera, verniz, sem alterar a sensibilidade ao tato, e ao contato com água limpa,
acaba com a sujeira sem acabar com as mãos.

INDICAÇÕES DE USO:
Proteção contra a agressividade de agentes químicos, óleos e solventes existentes no ambiente
de trabalho.

MODO DE USAR:
Antes de iniciar o trabalho, aplique uma pequena camada uniforme nas mãos previamente limpa
e secas, cuidando para que o mesmo atinja todas as partes sensíveis aos agentes agressivos,
tais como: parte superior e palma das mãos, entre os dedos e as pontas dos dedos, embaixo da
unha e sobre as cutículas. Caso haja necessidade, aplique também nos braços. Aguarde alguns
instantes até o produto secar. Após a jornada de trabalho, para limpar as mãos, retire o excesso
de impureza com uma estopa ou toalha de papel e efetue a lavagem normalmente. HELP HAND
é hidrossolúvel, portanto, não pode ter contato com água durante o trabalho, pois ele se
decompõe, sendo necessária nova aplicação. Ao iniciar o trabalho, repita a operação.3

CA 8.948

HELP HAND G3
RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO E PINTURA. LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE E IMPERMEABILIZANTE.
HELP HAND GRUPO III é um creme hidratante de proteção intensiva para a pele classificado
como água resistente, óleo e pintura. Age diretamente no combate de irritações da pele como
dermatites e dermatoses, entre outras. HELP HAND GURPO III forma uma película de proteção
contra os ataques agressivos de produtos solúveis em água, tais como: óleo de corte, óleos
emulsificados, pós, tintas, fuligens, adesivos industriais, argamassas (mistura de cimentos, cal,
areia e água), solventes, graxas, querosene, gasolina, óleo diesel, verniz, thinner, colas
instantâneas e resinas de açúcar. Protege mantendo a sensibilidade ao tato e devolvendo a
umidade natural da pele.

INDICAÇÕES DE USO:
Proteção contra a agressividade de agentes químicos, óleos e solventes existentes no ambiente
de trabalho.

MODO DE USAR:
Antes de iniciar o trabalho, lave e seque bem as mãos e as outras partes do corpo, rosto, braços,
pernas, pescoço à serem protegidas, inclusive sob as unhas. Aplique o creme uniformemente
em toda a área até que o produto seja totalmente absorvido. Para remover a sujeira, retire o
excesso com uma toalha de pano ou papel, umedeça a pele com água e detergente ou sabonete
líquido e esfregue até que a sujeira se desprenda.

CA 9.611

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-CREME-GRUPO-II-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-CREME-GRUPO-III-1.pdf
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PROTETORES FACIAIS

FULL FACE ABSOLUTE
A máscara facial FULL FACE ABSOLUTE é um respirador de ar de segurança, tipo peça facial
inteira, confeccionada em silicone, nas cores azul ou amarelo, ou em neoprene, na cor preta.
Possui  um visor  panorâmico,  de material  plástico  rígido transparente,  fixo na máscara por  um
aro de metal ou plástico. A parte frontal inferior do corpo da peça possui um suporte com uma
válvula de exalação, diafragma de voz (exceto no modelo STD – standard) e uma mascarilha
interna.  Nas  laterais  do  corpo  da  peça  estão  localizadas  duas  aberturas  contendo  dois
dispositivos de encaixe tipo baioneta onde são fixados os filtros de proteção respiratória. Cada
dispositivo contém uma válvula de inalação.

A máscara possui um tirante de cabeça com cinco pontos de apoio, presos nas bordas por meio
de fivelas de material plástico com presilhas de material plástico para ajuste rápido. Também
possui uma tira de nuca para descanso (exceto no modelo STD Standard), presa através de dois
pontos nas fivelas das bordas inferiores da máscara.

A máscara foi projetada para utilizar dois filtros.

O FPA (Fator de Proteção Atribuído) desta máscara é 100, ou seja, pode ser utilizado em
ambientes cujo contaminante não exceda 100 vezes o seu limite de tolerância.

CARTUCHOS PARA USO COM A SUA FULL FACE

Filtro químico tipo 3810 A1 vapores orgânicos   514933

Filtro químico tipo 3810 A1B1E1K1 muti-gases   514937

CA 16.774

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/10/CA-MASCARA-FULL-FACE.pdf
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PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VISOR FIXO

-Material - PetG ou Acetato - 0,4 a 0,5mm de espessura

-Dimensões  de 240mm x 275mm

Descrição Técnica

MÁSCARA TNT TRIPLA COM ELÁSTICO
Máscara tripla descartável  em tecido não tecido (TNT),  confeccionado no estilo  retangular,
inteiramente em TNT,  possui  três  camadas,  com acabamento em toda a extremidade por
soldagem eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao
aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aberta, estas pregas protegem desde
o topo do nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais
conhecidas e mantendo-as protegidas. Produto descartável, de uso único.

Código:
7238 (pacote) / 7392 (cartucho)

Composição:
100%  polipropileno;  CLIPS  NASAL  em  arame  plastificado  com  PVC  chato  0,50  mm;  EFB
(Eficiência  de  Filtração  Bacteriana)  de  95%

Indicações e Instruções de Uso:
Indicada para evitar o contato com corpos estranhos. Utilizada em hospitais, laboratórios de
manipulação, clínicas, consultórios dentários e médicos, indústrias químicas, farmacêuticas e
alimentícias, área estética e gastronômica.

Colocar a máscara em frente ao rosto, compreendendo as áreas do nariz e da boca, acertando o
clipe no nariz, para melhor adaptação da máscara.

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/SHILD-FACE-MONSEG.jpg
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MALHA DE AÇO PARA CAPACETES CAMPER
MALHA DE AÇO PARA USO EM CAPACETES CAMPER, MATERIAL EXTREMAMENTE RESISTENTE,
DESTINADO A PROTEÇÃO DO TRABALHADOR TAIS COMO ROÇADOR,LENHADOR .

 

PROTETOR FACIAL PROVISION 8 POLEGADAS COM CATRACA
Protetor facial com visor de 6″ moldado em PETG de alta qualidade com resistência à impactos.
O ajuste à cabeça do usuário é feito através de uma carneira com catraca.

Aplicações:

Montadora, serralheria, carpintaria, agricultura, laboratório físico, manuseio de material orgânico
e etc.

Norma Atendida:

ANSI Z 87.1:2003.

Embalagem:

Master: 10 unidades.

Certificado:

CA 14.197

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-PROTETOR-PROVISION-6-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-8POLEGADAS_Protetor_Pro_Vision_Incolor-1.pdf
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PROTETOR FACIAL PRO VISION 6 INCOLOR SEM CATRACA
Protetor facial com visor de 6″ moldado em PETG de alta qualidade com resistência à impactos.
O ajuste à cabeça do usuário é feito através de uma carneira simples.

Aplicações:

Montadora, serralheria, carpintaria, agricultura, laboratório físico, manuseio de material orgânico
e etc.

Norma Atendida:

ANSI Z 87.1:2003.

Embalagem:

Master: 10 unidades.

Certificado:

CA 14.197

Ficha Técnica

SUPORTE FACIAL CAMPER COM CATRACA
Constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de
catraca. Os protetores faciais são fixados através de pinos plásticos.

Proteção a que se destina:

Proteção dos olhos e da face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais, contudo,
essa proteção varia de acordo com o protetor facial que estiver acoplado ao suporte.

Deve ser Utilizado com:

800300 - Protetor Facial tipo bolha incolor
800308 - Malha Plástica
800312 - Malha de Aço "8 x 12"
800314 - Malha de Aço "8 x 15" com borda plástica

Áreas de utilizações:

Construção Civil
Indústria
Indústria Petroquímica
Mineração
Serviços Jardinagem

Parâmetros:

Peso aproximado do suporte facial: 192 g
Caixa com 20 Unidades

Manutenção:

Mantenha seu Suporte facial com catraca limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão
neutro e água morna.
Proteja-os de solventes, óleos, ácidos, fontes de calor.

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-PROTETOR-PROVISION-6-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-_Protetor_Pro_Vision_Incolor-1.pdf
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LENTE REDONDA INCOLOR
Lentes filtro luz para uso em óculos maçariqueiro para solda.
Tonelada: Incolor

LENTE FUME REDONDA
Lentes filtro luz para uso em óculos maçariqueiro para solda.
Tonelada: 06,08

LENTE FUME QUADRADA
Lentes para uso em máscaras e óculos de soldagem.
Tonalidade: 10, 11, 12 e Incolor
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MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA
Máscara de solda com visor de auto escurecimento variável, tonalidade de DIN9-13. Indicada
para soldas do tipo MIG, MAG, TIG, Eletrodo revestido e Plasma.

CA 40.486

Ficha Técnica

LENTE RETANGULAR
Lente de cobertura em vidro retangular incolor, 105 x 50 x 3 mm.

MÁSCARA POLIPROPILENO VISOR ARTICULADO
Máscara de solda composta de escudo confeccionado em Polipropileno, carneira com regulagem
de tamanhos através de ajuste simples ou com catraca e visor articulado que suporta um filtro
de luz e uma placa de cobertura de plástico na parte interna e externa.

CA 14.200

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-MASCARA-AUTOMATICA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-MASCARA-AUTOMATICA-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-MASCARA-POLIPROPILENO-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-MASCARA-POLIPROPILENO-1.pdf
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ESCUDO CELERON
Máscara de solda composta de escudo confeccionado em Celeron com visor fixo que suporta um
filtro de luz e uma placa de cobertura de plástico na parte interna e externa.

CA 14.201

Ficha Técnica

PROTETOR FACIAL BALBI 2
Protetor facial em policarbonato flexível. Carneira regulável através de catraca e espuma para
absorção de suor.

CA 38.254

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-ESCUDO-CELERON-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-ESCUDO-CELERON-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-BALBI2-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-BALBI2-1.pdf
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UNIFORMES

JALECO DE BRIM MANGA LONGA CINZA
Jaleco de brim profissional ,100% algodão com um bolso, manga longa. Produto com qualidade
Santanense

Tamanhos: P, M, G, GG ,XG,EXG.

JALECO DE BRIM MANGA LONGA AZUL ROYAL
Jaleco de brim profissional ,100% algodão com um bolso, manga longa. Produto com qualidade
Santanense

Tamanhos: P, M, G, GG ,XG,EXG.

BERMUDA CINZA C/ ELASTICO
Bermuda em brim (azul ou cinza) no azul marinho só encomenda, uniforme Profissional para as
mais diversas atividades profissionais.

RECOMENDAÇÃO:

Profissionais  que  atuam  no  setor  operacional  devido  sua  alta  resistência.  Algumas  funções
necessitam  de  roupas  mais  seguras,  resistentes  e  confortáveis.  Oficinas,  Indústrias,
Condomínios,  Comércios,  Elétricas,  Pinturas  e  demais  atividades.

FICHA TÉCNICA:
Tecido  altamente  resistente  produzido  através  do  linho,  algodão,  e  fibra  sintética  e  é  mais
resistentes  à  rasgos  e  abrasivos  aumentando  a  vida  útil  dos  uniformes  operacionais.

Disponível nos tamanhos: P/M/G/GG/XG/XGG
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TOUCA ARABE COM ABA, AZUL ROYAL
Touca confeccionada em helanca, extremamente confortável, que protege cabeça e pescoço
contra agentes abrasivos e escoriantes. Possui proteção UV.

CA 44.963

CALÇA DE BRIM BRANCA COM ELÁSTICO
Calça brim branca confeccionada em 100% algodão. Com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros.
Possui elástico na cintura e cadarço para melhor ajuste no corpo.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG,XGG

CAMISETA EM MALHA BRANCA
Camisa de malha branca com gola careca para uniformes ou casual.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG,XGG

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2020/11/certificado-CA-44963-TOUCA-EM-ELANCA-COM-OU-SEM-BONE.pdf
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CAMISA TIPO ELETRICISTA RISCO II NR-10
Camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR, composto por
100% de algodão, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Companhia de Tecidos Santanense,
com gramatura nominal de 7,37 oz/yd² (260 g/m²). . Cores: Cinza e Azul Royal. Refletivos
Laranja. Tam. PP ao EXGG.

Restrições

EPI não aprovado para proteção contra respingos provenientes de fogo repentino.

Aprovado

Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico.

CA 38.764

Ficha Técnica

CALÇA TIPO ELETRICISTA RISCO II NR-10
Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR, composto por
100% de algodão, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Companhia de Tecidos Santanense,
com gramatura nominal de 7,37 oz/yd² (260 g/m²). Tam. PP ao EXGG. Cores: Cinza

RESTRIÇÕES:

EPI não aprovado contra respingos provenientes de fogo repentino.

 APROVADO:

 Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico.

CA 38.765

Ficha Técnica

http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-CAMISA-NR10-1.pdf
http://www.protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-Camisa-NR10-Eletricista-2-1.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/CA-CALÇA-NR10.pdf
http://protetec-epi.com.br/wp-content/uploads/2019/08/FICHA-TECNICA-Calça-NR10-Eletricista-1.pdf
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TOUCA SOLDADOR AZUL
Touca de soldador confeccionada em brim.

Aplicações

Utilizada em operações de soldagem contra respingos de solda.

CAMISA DA MALHA
Camisa de malha cinza com gola careca para uniformes ou casual.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG

JALECO DE BRIM MANGA CURTA CINZA
Jaleco de brim profissional 100% algodão com um bolso, manga curta.

Tamanhos: P, M, G, GG e XG
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JALECO DE BRIM MANGA CURTA AZUL ROYAL
Jaleco de brim profissional 100% algodão com um bolso, manga curta.

Tamanhos: P, M, G, GG e XG

CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL
Calça brim azul  royal  confeccionada em 100% algodão.  Com 2 bolsos frontais  e  2 bolsos
traseiros. Possui elástico na cintura e cadarço para melhor ajuste no corpo.

Tamanhos: P, M, G, GG e XG

CALÇA DE BRIM CINZA
Calça brim cinza confeccionada em 100% algodão. Com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros.
Possui elástico na cintura e cadarço para melhor ajuste no corpo.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG
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