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INFORMAÇÃO TÉCNICA
NORMA DESCRIÇÃO

EN1149-5 ROUPA DE PROTEÇÃO ELETROSTÁTICA
Requisitos de comportamento dos materiais e design.
Determina se um fato de proteção inclui como norma adicional a qualidade eletrostática.

EN 1073-2 ROUPAS DE PROTEÇÃO CONTRA A CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA
Requisitos e métodos de ensaio para a roupa de proteção não ventilada contra a 
contaminação por partículas radioativas. Determina se um fato de proteção inclui como 
norma adicional a proteção contra agentes radioativos.

EN 14126 ROUPA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS
Requisitos e métodos de ensaio para a roupa de proteção contra agentes biológicos.
Determina se um fato de proteção inclui como norma adicional a proteção contra agentes 
biológicos.

EN 13034 ROUPA DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS. TIPO 6.
Requisitos de prestações para a roupa de proteção química que oferece proteção limitada 
contra produtos químicos líquidos (equipamentos do tipo 6).

EN ISO 13982-1 ROUPA DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS. TIPO 5
Requisitos de prestações para a roupa de proteção química que oferece proteção para a 
totalidade do corpo contra partículas sólidas em suspensão.

EN 14605 ROUPA DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS. TIPO 3 E 4
Requisitos de prestações para a roupa com uniões herméticas face a líquidos (tipo 3) ou 
com uniões herméticas face a pulverizações (tipo 4), incluindo as peças que protegem 
apenas determinadas partes do corpo (Tipos PB [3] e PB [4]).

Tipo 1
Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5/6

NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA FATOS DESCARTÁVEIS
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Bata em polipropileno 
- Colarinho
- Aperto frontal por molas de pressão
- Elástico nos punhos

Bata em polipropileno 
- Colarinho
- Aperto frontal por velcro
- Elástico nos punhos

M ao XXL

M ao XXL

Bata de Visitante em polietileno
- Colarinho
- Aperto frontal por molas de pressão
- Bolsa com 10 batas

Tamanho único

0801001

0801005

0801013
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Fato de Macaco em polipropileno 
- Elástico no capuz, tornozelos, punhos e 
cintura
- Fato tipo 5 e 6
- Fecho Zip recoberto com pala autoadesiva

M ao XXL

0801004

Fato de Macaco em polipropileno 
- Elástico no capuz, tornozelos, punhos e 
cintura
- Fato tipo 4B, 5B e 6B
- Costuras recobertas com fita
- Fecho Zip recoberto com pala autoadesiva

M ao XXL

0801009

CLASSIC

COMFORT

EN13982-1

EN13982-1

EN13034

EN13034

EN1149-5

EN1149-5
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Toucas em polipropileno não tecido
- Elástico de costura dupla
- Embalagem de 100 unidades

0803001

Fato de Macaco em polipropileno
- Elástico no capuz, tornozelos, punhos e 
cintura
- Fecho Zip

M ao XXL

0801003

Fato de Macaco em polipropileno
- Elástico no capuz, tornozelos, punhos e 
cintura
- Fato tipo 3, 4, 5 e 6
- Fecho Zip recoberto com pala autoadesiva

0801006

S ao 3XL

EN1073-2EN14126

EN1149
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Toucas em polipropileno não tecido
- Pala reforçada
- Elástico de costura dupla
- Embalagem de 100 unidades

0803003

Balaclava descartável
- Sem máscara
- Fabricada em polipropileno não tecido
- Aberturas com elástico proporcionam um 
melhor ajuste ao usuário
- Tamanho único
- Embalagem de 100 unidades

0803009

0803010 Balaclava descartável
- Com máscara
- Fabricada em polipropileno não tecido
- Máscara cosida à balaclava
- Máscara com 3 pregas
- Aberturas com elástico proporcionam um 
melhor ajuste ao usuário
- Tamanho único
- Embalagem de 100 unidades
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Bivaque em papel
- Regulável por adesivo
- Perfurado na zona superior
- Embalagem de 100 unidades

0803004

Gorro chefe em papel 
- Pregas
- Regulável por adesivo
- Altura 250mm
- Embalagem de 5 unidades

0803005

Gorro chefe em papel
- Pregas
- Regulável por adesivo
- Altura: 230 mm
- Embalagem de 10 unidades

0803006
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Máscara cirúrgica em polipropileno não 
tecido de três camadas
- Três pregas
- Ajuste nasal
- Fio elástico
- Embalagem de 50 unidades

0802003

Máscara de higiene em polipropileno não 
tecido
- Formato tipo concha
- Sem válvula
- Clipe nasal 
- Fio elástico

0802001

Máscara de higiene em papel de duas 
camadas
- Duas pregas
- Fio elástico
- Embalagem de 100 unidades

0802002
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Avental em polietileno 
- Dimensões de 110 x 70 cm
- Bolsa com 100 unidades

0805001

Manguito em polietileno
- Elástico nas duas extremidades
- Embalagem de 100 unidades

0804001

Cobre-Sapatos em Polietileno
- Aperto elástico
- Embalagem de 100 unidades

0804002
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Avental em PVC
- 125 x 75 cm
- Aperto por cordão

0805003

Kit de Visitante em Polietileno
- 1 Coifa
- 1 Bata (aperto por molas)
- 2 Cobre-sapatos
- 1 Máscara com 3 pregas

0806001

Avental em PU 
- Avental ajustável na cintura e em altura 
- Dimensões disponíveis:
   - 105 x 70 cm
   - 115 x 80 cm

0805010
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Manguito em PVC
- Com 40 cm
- Elástico nas extremidades

0608024

Perneira em PVC
- Aperto por fivela ajustável de alta resistência

0603006

Saia em PVC
- Elástico na cintura

0603005

M ao XL


