FATOS DE PROTEÇÃO
NORMAS APLICÁVEIS

Norma

Descrição

Vestuário de proteção
contra pesticidas

Pictograma Tipo 3 Tipo 4

EN14605

Vestuário de proteção
contra produtos químicos
(aerossóis)

EN1149-1

Vestuário de proteção com
propriedades antiestáticas

EN13034

Vestuário de proteção
contra produtos químicos
(aerossóis e salpicos)

EN1073-2

Vestuário de proteção
contra partículas
radioativas

EN13982-1

Vestuário de proteção
contra partículas sólidas

EN14126

Vestuário de proteção
agentes infecciosos

-

Pictograma Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5/6

02
02

N OVO

Descrição

DIN32781

Segurança no trabalho

Norma

Vestuário de proteção
contra produtos químicos

CATEGORIA III

CATEGORIA III

CATEGORIA I

Tamanho

3M 4500

Tamanho

3M 4520

Tamanho

3M 4540+

L
XL
XXL

5.944.254
5.995.396
5.995.408

L
XL
XXL

5.979.697
5.995.419
5.995.421

L
XL
XXL

5.944.265
5.995.432
5.995.443

4500

Fato de proteção básica com marcação, recomendado para
produtos e trabalhos não perigosos. Fabricado em polipropileno,
garante uma proteção ligeira e é respirável. Fecho de correr
com pala adicional. Capuz, punhos, cintura e tornozelos
elásticos para melhor adaptação. Graças à sua robustez e
conforto, é ideal para trabalhos em armazéns, manufatura em
geral, processos de embalamento e limpezas gerais.
É uma solução que permite manter o utilizador limpo e seco.

5/6

A combinação do poliéster laminado respirável e muito
leve com a parte das costas respirável permite controlar
a humidade do corpo sem reduzir a proteção. Costuras
soldadas e rebordos elásticos de cor viva. Fecho de correr
coberto por pala adesiva. Presilhas elásticas para introduzir
o dedo, evitando a subida da manga. Sem silicone.
Utilização recomendada para «salas limpas», trabalhos com
pó ou partículas químicas, pintura, trabalhos com fibra de
vidro e trabalhos de manutenção.

4520

Peça leve fabricada em material bastante respirável que
ajuda a reduzir a sensação de calor e a melhorar o conforto,
protegendo simultaneamente contra o pó e pequenos
salpicos de líquidos. Fecho de correr duplo com velcro
para total vedação. Capuz com três painéis para maior
compatibilidade com outros equipamentos de segurança.
Capuz, punhos, cintura e tornozelos elásticos para melhor
adaptação. Tratamento antiestático.

Fato ideal para proteção contra partículas perigosas e
salpicos de produtos químicos de baixo nível. Fabricado
em material microporoso laminado muito suave. Baixo
desprendimento de fibras. Painel dorsal respirável fabricado
em material SMMMS. Fecho de correr duplo. Pala com
velcro para vedação total. Capuz com três painéis para
maior compatibilidade com outros equipamentos de
segurança. Capuz, punhos, cintura e tornozelos elásticos
para melhor adaptação. Tratamento antiestático.

4B

Fabricado em material respirável, leve e flexível. As
costuras pespontadas e soldadas evitam a penetração
de aerossóis líquidos e de partículas sólidas. Fecho de
correr coberto por pala adesiva. Presilhas elásticas para
introduzir o dedo, evitando a subida da manga. Aprovado
para a proteção contra pesticidas, de acordo com a norma
DIN 32781. Sem silicone. Utilização recomendada para
«salas limpas», trabalhos com compostos inorgânicos
moderadamente tóxicos, limpeza industrial a baixa pressão,
construção naval e automóvel, trabalhos de pintura e
envernizamento, agricultura e horticultura, controlo de
pragas e eletrónica.

Tamanho

5/6

Tamanho

Uvex 4B

M
L
XL
XXL

5.944.276
5.991.963
5.991.974
5.991.985

M
L
XL
XXL

5.944.287
5.992.033
5.992.044
5.992.055

“Entrega no dia seguinte”
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4540+
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VESTUÁRIO DE TRABALHO

EN471 EN471: Vestuário de alta visibilidade.
A.B
Material de base: material fluorescente de cor amarela, laranja/vermelho ou

N OVO

02
02

vermelho, para garantir elevada visibilidade.

Segurança no trabalho

Material retrorrefletor: dois níveis de classificação. O nível mais alto de
retrorreflexão garante o melhor contraste e visibilidade do vestuário de
sinalização em locais escuros iluminados por luzes de circulação diurna.
• A: Classe da superfície de visibilidade (de 1 a 3).

EN343
A.B

• B: Nível de eficácia do material refletor (de 1 a 2).
EN343: Vestuário de proteção contra a chuva.
Esta norma especifica os requisitos e os métodos de ensaio aplicáveis aos
materiais e às costuras de vestuário de proteção contra intempéries.
• A: Resistência à penetração de água (de 1 a 2)
• B: Resistência evaporativa (de 1 a 3)

M2VES - Mach 2

Blusão fabricado em 65% poliéster 35% algodão. Mangas raglan.
Fecho de correr à frente. A extremidade da manga fecha com
molas de pressão. Dispõe de 4 bolsos e janela para documento de
identificação. Utilização recomendada para trabalhos mecânicos,
manutenção (armazéns, oficinas, etc.) e ambientes sujos.

M2PAN - Mach2

Calças de trabalho 65% poliéster e 35% algodão.
Cintura ajustada por elástico sobre as costas. Braguilha
com fecho sob pala. Espaço previsto para a colocação de
joelheiras. Dispõe de 8 bolsos. Utilização recomendada
para trabalhos mecânicos, manutenção (armazéns,
oficinas, etc.) e ambientes sujos.
Tamanho

Blusão

Calças

S
M
L
XL
XXL
XXXL

5.942.144
5.942.166
5.942.188
5.942.202
5.942.224
5.942.235

5.942.257
5.942.279
5.942.281
5.942.304
5.942.315
5.942.326

Tamanho Cinzento/laranja

MSTST

Camisola de manga curta bicolor
100% algodão. Decote redondo.

M
L
XL
XXL
XXXL

5.943.887
5.943.901
5.942.075
5.942.109
5.942.133

CONTRA O FRIO

Fidji

Colete em poliéster impregnado com PVC. Forro
polar em poliéster acolchoado de algodão. Fecho
de correr. Dispõe de 4 bolsos. Proteção da zona
dos rins. Bolso com fecho nas costas. Utilização
recomendada para trabalhos de construção ligeiros,
espaços verdes e serviços.

Tamanho

Ref.

S
M
L
XL
XXL

5.943.386
5.943.411
5.943.422
5.943.444
5.943.455

Sierra

Colete multibolsos em 65% poliéster e 35%
algodão acolchoado. Forro em tafetá de poliéster
e algodão acolchoado. Gola de oficial com molas
de pressão. Fecho de correr à frente, coberto por
pala com velcro. Dispõe de 7 bolsos de diferentes
tamanhos. Cavas interiores de proteção elásticas.
Proteção da zona dos rins. Utilização recomendada
para trabalhos de construção ligeiros, espaços
verdes e serviços.

“Serviço e atendimento personalizado”
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Tamanho

Ref.

S
M
L
XL
XXL
XXXL

6.059.296
6.059.308
6.059.274
6.059.401
6.059.434
6.059.239
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CALÇADO DE SEGURANÇA
NORMAS APLICÁVEIS
EN345-1 / EN ISO 20345: Calçado de segurança.
Trata-se de calçado de uso profissional que garante proteção na zona dos dedos. Possui uma biqueira de segurança que
proporciona proteção suficiente contra impatos com energia equivalente a 200 J no momento do choque e contra compressão
estática sob uma carga de 15 kN.

N OVO

02
02

EN347-1 / EN ISO 20347: Calçado de trabalho.

Segurança no trabalho

Trata-se de calçado de uso profissional que não garante proteção na zona dos dedos.
CLASSE 1 ou 2

Sx

EN345-1
EN ISO 20345

Ox

TODO O TIPO DE
SB: propriedades fundamentais
MATERIAIS
S1: propriedades fundamentais e:
CLASSE 1
- parte traseira fechada
TODO O TIPO DE
- propriedades antiestáticas
MATERIAIS, EXCETO
- absorção de energia na zona do
POLÍMEROS NATURAIS
calcanhar
OU SINTÉTICOS

Sola
exterior

Cano

Calçado completo

S2: igual a S1, a que acresce:
- resistente à água
S3: igual a S2, a que acresce:
- sola resistente à perfuração
- sola com relevos
S4: propriedades fundamentais e:
CLASSE 2
- propriedades antiestáticas
POLÍMEROS NATURAIS
- absorção de energia na zona do
E SINTÉTICOS
calcanhar
S5: igual a S4, a que acresce:
- sola resistente à perfuração
- sola com relevos

Sola resistente à perfuração

P

Resistência elétrica, propriedades
antiestáticas

A

Sola com isolamento contra o calor

HI

Sola com isolamento contra o frio

CI

Absorção de energia na zona do calcanhar

E

Calçado de pele: união sola/cano resistente
à entrada de água

WR

Calçado de pele: cano resistente à
absorção de água

WRU

Sola resistente ao calor de contacto

HRO

Sola exterior resistente a hidrocarbonetos

FO

OB: propriedades fundamentais
O1: propriedades fundamentais e:
- parte traseira fechada
- sola exterior resistente a
hidrocarbonetos
- propriedades antiestáticas
- absorção de energia na zona do calcanhar
O2: igual a O1, a que acresce:
- impermeável à água
O3: igual a O2, a que acresce:
- sola resistente à perfuração
- sola com relevos
O4: propriedades fundamentais e:
- propriedades antiestáticas
- absorção de energia na zona do
calcanhar
O5: igual a O4, a que acresce:
- sola resistente à perfuração
- sola com relevos
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Pisos industriais rígidos para
uso interior (p. ex., pisos
ladrilhados utilizados na
indústria agroalimentar)

SRA

Pisos industriais rígidos para
uso interior ou exterior (p.
ex., com revestimento de
pintura ou resina utilizados
na indústria)

SRB

Todos os tipos de piso rígido
para uso polivalente em
interiores ou exteriores

SRC

SRA

SRB
SRC

Ref.

Tamanho

Ref.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

5.940.535
5.940.568
5.940.604
5.940.626
5.940.659
5.940.661
5.940.694
5.940.739
5.940.752
5.940.763

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

5.940.089
5.940.103
5.940.125
5.940.147
5.940.171
5.940.193
5.940.216
5.940.238
5.940.249
5.940.251

S3

SRC

MacExpedition Low

• Sapatos de cano baixo muito flexíveis.
• Cano em couro.
• Forro em Gore-Tex® transpirável e impermeável.
• Biqueira não metálica.
• Palmilha interior antiperfuração PERFOSAFE®.
• Sola de borracha MACsole® ADVENTURE
anti-derrapante e muito resistente à abrasão.
• Ideais para trabalhos no exterior, em terrenos
acidentados e em ambientes húmidos e
escorregadios.

EN ISO 20345

78

Tipos de piso

Tamanho

MacExpedition

• Sapatos muito flexíveis.
• Cano em couro.
• Forro em Gore-Tex® transpirável e impermeável.
• Biqueira não metálica.
• Palmilha interior antiperfuração PERFOSAFE®.
• Sola de borracha MACsole® ADVENTURE
anti-derrapante e muito resistente à abrasão.
• Ideais para trabalhos no exterior, em terrenos
acidentados e em ambientes húmidos e
escorregadios.

EN347-1
EN ISO 20347

S3

SRC

EN ISO 20345
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