Equipamento de
Proteção Individual

Conforto e Produtividade
Aspectos essenciais da segurança

O conforto pessoal e a liberdade de movimentos são essenciais para a segurança
e a produtividade das pessoas. O trabalhador deve não só estar protegido como
também deve ser capaz de realizar as tarefas de forma eﬁcaz e sem quaisquer
restrições. O desconforto criado por equipamento desajustado pode conduzir à não
observância das regras relativas à segurança e a um maior desperdício .

Maior conforto
Os nossos produtos são confortáveis para usar e estão
disponíveis em vários tamanhos, fornecendo a cada
funcionário Equipamento de Proteção adequado.
• O Vestuário de Proteção KLEENGUARD* A25+ patenteado
contém um inovador material elástico de cor cinza que
proporciona mais comodidade e flexibilidade.
• As luvas de película ultrafina oferecem maior habilidade e
protegem contra salpicos de produtos químicos.
• A fita Comfort de desenho patenteado permite aos
utilizadores da máscara respiradora trabalharem de forma
segura, sem irritações e sem prender o cabelo.
• Os protetores auditivos patenteados são dispositivos que
oferecem conforto a longo prazo.

!

Maior respirabilidade
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* desenvolveu tecidos
especiais com o nível necessário de proteção, permitindo
ao mesmo tempo a entrada de ar no Vestuário de Proteção
KLEENGUARD* e a saída do calor corporal do utilizador. As
nossas avançadas Máscaras com dupla válvula JACKSON
SAFETY* protegem o utilizador e aumentam o nível de
respirabilidade.
Mais escolhas
As nossas Proteções Oculares e Faciais JACKSON SAFETY*
são soluções leves, elegantes e robustas, em conformidade
com as normas de segurança.

Todos os anos na UE, morrem mais de 5500 pessoas de acidente no local de
trabalho e mais 159 000 de doença profissional. Isto equivale a uma morte
a cada 3,5 minutos.

Todos os anos se perdem 450 milhões de dias de trabalho devido a acidentes,
doenças e mortes, com um custo de €490 mil milhões.

Fonte: www.osha.europa.eu

Nós compreendemos a importância de cumprir com as normas de
Saúde e Segurança no local de trabalho, maximizando ao mesmo
tempo a produtividade e a rentabilidade. Quando quiser melhorar
o desempenho no local de trabalho, temos muito mais para lhe
oferecer.
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Principais indústrias

Embora só sejam aqui abordadas 5 indústrias, a
nossa gama de EPI pode ajudar a reduzir riscos e
desperdícios, independentemente da sua indústria.

Indústria metalúrgica
Principais preocupações:
Rentabilidade, Produtividade e Saúde e Segurança

! Facto:
Ɣ Estima-se que as doenças cutâneas proﬁssionais custem anualmente à

UE €600 milhões1, o que equivale a 3 milhões de dias de trabalho perdidos.
E estima-se que a asma proﬁssional custe €1,2 mil milhões2, dos quais:
Ɣ Só os custos diretos totalizam €335 milhões
Ɣ Os custos indiretos totalizam €409 milhões para os indivíduos, €68 milhões para os
funcionários e €385 milhões para a sociedade.

1 - European Journal of Dermatology. Volume 16, Number 3, 324-30, May-June 2006, European Dermatology Forum
2 - Umea University – Instituto Sueco de Saúde Pública - The Economic Burden of Occupational Asthma in Europe publicado por Huo
Jinhai 2010 em 2008 estados

Indústria aeronáutica
Principais preocupações:
Produtividade, Prazos de Execução e Saúde e Segurança

! Facto:
Ɣ A inalação contínua de compostos orgânicos voláteis (COV) pode causar

problemas respiratórios crónicos e fadiga1. Esta situação tem um efeito prejudicial
não só na saúde dos trabalhadores, como também na respetiva capacidade de
executar uma tarefa de forma eﬁciente.

1 - www.osha.europa.eu
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Indústria automóvel
Principais preocupações:
Rentabilidade, Diminuição de Retrabalhos e Saúde e Segurança

! Facto:
Ɣ O custo de reformulação na indústria automóvel europeia ascende a mais de

€153 milhões por ano.1
Ɣ Em 2008, registaram-se 27 313 acidentes de trabalho na indústria de material de

transporte.2 Isto equivale a um prejuízo económico de €1,4 mil milhões.3

1 - ACEA 2012 – A Europa produz >17 milhões de veículos por ano. Considerando uma taxa média de defeitos de 3% e um custo médio de
reformulação de €300.
2 - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
3 - http://www.hse.gov.uk/

Indústria alimentar
Principais preocupações:
Controlo da Contaminação, Produtividade e Saúde e Segurança

! Facto:
Ɣ A indústria alimentar e de bebidas regista uma das mais elevadas taxas de acidentes no

setor da indústria transformadora, sendo responsável por 23,9% das lesões no setor em
2006/2007.1
Ɣ Na indústria alimentar, a manutenção e a limpeza são as duas atividades desenvolvidas
no local de trabalho que mais afetam a Saúde e a Segurança.

1 - Efact 52: Manutenção segura – Indústria alimentar e de bebidas, Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

Indústria do petróleo e do
gás
Principais preocupações:
Ambiente, Produtividade e Saúde e Segurança

! Facto:
Ɣ 10% dos acidentes fatais ou dos eventos com alto potencial de acidentes na

indústria do petróleo e do gás devem-se a perigos não identiﬁcados ou à
avaliação de riscos.
Ɣ 11,7% dos acidentes fatais ou dos eventos com alto potencial de acidentes na indústria
do petróleo e do gás devem-se a a normas de trabalho ou formação inadequadas.1

1 - 2011 Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás
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O LOCAL DE TRABALHO EFICIENTE
ajuda a garantir uma melhoria contínua em termos de
eﬁciência, segurança e saúde proﬁssional

Locais de Trabalho Excepcionais

Estamos atentos às Pessoas. Porque as pessoas são o ativo mais importante. Elas
fazem com que os nossos locais de trabalho funcionem. E nós tornamos os seus
locais de trabalho excepcionais.

O Local de Trabalho Eficiente

O Local de Trabalho Eficiente ajuda a garantir uma melhoria contínua em termos
de eficiência, segurança e saúde profissional.
Permita-nos que lhe apresentemos uma
nova perspetiva através da avaliação
dos seus processos e da identificação
de novas formas de reduzir os
desperdícios e os riscos, impulsionando
a Saúde, a Segurança e a Produtividade.
Só você compreende verdadeiramente o seu pessoal e os seus
processos. Contudo, nós podemos oferecer-lhe uma visão
diferente, suportada pelo nosso trabalho com uma série de
empresas do seu setor.
Podemos propor melhorias que podem incluir a redução do
consumo de solventes, a diminuição do número de defeitos, o
aumento do FTT (First Time Throughput, fazer certo à primeira
vez), a eliminação das deslocações ou do desperdício associados
ao stock, a redução de desperdícios e riscos e o aumento da
segurança trabalhador.

Como parte da nossa abordagem consultiva, pretendemos:
• Efetuar uma avaliação no local e com enfoque na produção
magra dos seus processos de produção
• Confirmar as suas principais métricas de desempenho e ajudálo a atingi-las ou a excedê-las
• Fornecer uma solução específica da indústria concebida para as
suas áreas de utilização mais importantes
• Interagir com os seus funcionários para garantir uma utilização
correta do produto e uma integração completa no seu
processo de produção
• Fornecer certificação integral do produto e ferramentas de
gestão visual apropriadas para apoiar a sua introdução

Podemos ajudar a minimizar os seus desperdícios e riscos ! . Procure os ícones
nas páginas de produto deste catálogo. Para obter mais informações, consulte a
página 48.

Mais Saudável, Mais Seguro, Mais Produtivo.
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JACKSON SAFETY*/
KLEENGUARD*
Luvas e braçadeiras

!

Facto:

Ɣ A dermatite de contacto é
responsável por mais de 5,6 milhões
de consultas médicas por ano e
por 15%-20% de todas as doenças
profissionais declaradas1
Ɣ Os custos anuais estimados
associados a irritação cutânea
profissional ascendem a $ mil
milhões, enquanto que o custo
médio da indemnização por
incapacidade causada por dermatite
é de $35522

1 - www.cdc.gov/niosh
2 - www.archderm.jamanetwork.com
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As nossas
soluções:
A nossa vasta gama de
luvas permite-lhe atingir
os seus objetivos de
conforto e proteção,
proporcionado a
proteção das mãos mais
apropriada e vantajosa
para satisfazer as suas
necessidades

Os seus
benefícios:
Saúde e Segurança - a nossa vasta
gama de luvas permite-lhe selecionar
eficazmente as luvas mais apropriadas
para proteger a sua força de trabalho
Produtividade - as nossas luvas foram
concebidas tendo em mente o conforto
e a respirabilidade, reduzindo o cansaço
e aumentando a produtividade
Rentabilidade - a nossa gama de
luvas de elevada durabilidade reduz
a necessidade de substituições,
permitindo-lhe poupar dinheiro

Legislação relativa a luvas
Responsabilidades legais

Quando se analisa uma luva de acordo com uma norma de teste típica, é normalmente
atribuído um nível de desempenho (entre 0 e 5). O nível 0 especiﬁca que a luva não foi testada
ou está abaixo do nível mínimo de desempenho. Um nível de desempenho "X" signiﬁca que
a luva não foi concebida para a utilização abrangida pelo teste correspondente. Valores mais
elevados equivalem a níveis mais elevados de desempenho.
EN 407: 2004
Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo)

EN 420: 2003
(Requisitos gerais para luvas de proteção)
Design e confeção das luvas
Ɣ As luvas devem fornecer o maior grau de proteção possível nas
condições previstas de utilização ﬁnal
Ɣ Se tiverem costuras, a resistência das mesmas não deve reduzir
o desempenho global da luva.
Inocuidade
Ɣ As luvas não devem ser nocivas para o utilizador ﬁnal
Ɣ O pH da luva deve manter-se entre os 3,5 e os 9,5
Ɣ O teor de crómio (VI) deve ser inferior aos limites de deteção
(para luvas com cabedal)
Ɣ As luvas de látex de borracha natural serão testadas para
determinação das proteínas extraíveis de acordo com a
EN 455-3
Instruções de limpeza
Ɣ Se forem fornecidas instruções de tratamento, o desempenho
das luvas não deve diminuir quando o número máximo de
ciclos de limpeza recomendados é utilizado.
Tamanho
Ɣ As luvas de comprimento inferior ao mínimo exigido serão
identiﬁcadas como "Próprias para ﬁns especíﬁcos".
Destreza
Se necessário, o desempenho deve ser classiﬁcado do nível 0
ao nível 5

Ɣ

Nível de
desempenho

Temperatura de
contacto Tc
O
C

Tempo limite tt
s

1

100

≥ 15

2

250

≥ 15

3

350

≥ 15

4

500

≥ 15

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

(a) Comportamento ao fogo (1 a 4)
(b) Calor por contacto (1 a 4)
(c) Calor por convecção (1 a 4)
(d) Calor por radiação (1 a 4)
(e) Pequenas projeções de metal fundido (1 a 4)
(f) Grandes quantidades de metal fundido (1 a 4)

abcdef

EN 374: 2003
(Luvas de proteção contra químicos e
microrganismos)

Informações sobre químicos

EN 388: 2003
(Luvas de proteção contra riscos mecânicos)
Consulte a página 44

O pictograma de "Riscos Mecânicos" é acompanhado por um
código de 4 dígitos:
Ɣ (a) Resistência à abrasão (0 a 4)
Ɣ (b) Resistência a cortes com lâminas (0 a 5)
Ɣ (c) Resistência ao desgaste (0 a 4)
Ɣ (d) Resistência à perfuração (0 a 4)
abcd

Luvas em contacto com produtos alimentares
Garantimos compatibilidade entre os alimentos e os
componentes das luvas, bem como o cumprimento
integral das normas europeias e nacionais mais
rigorosas sobre manipulação e higiene dos alimentos.

Os níveis pertinentes de desempenho indicados abaixo devem
ser claramente identiﬁcados no produto e na embalagem
principal
Teste

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

6.1 Resistência à abrasão (número de ciclos) 100

Nível 1

500

2000

8000

–

6.2 Resistência a cortes com lâminas (índice)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

6.3 Resistência ao desgaste (N)

10

25

50

75

–

6.4 Resistência à perfuração (N)

20

60

100

150

–

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Luvas JACKSON SAFETY*
Seleção de produtos

Escolher a luva adequada
Para aumentar a produtividade e o controle de custos, os
trabalhadores têm de ter condições para poderem trabalhar de
forma eﬁcaz, confortável e segura, e ter as mãos protegidas de
diversos riscos potenciais.

Página

Produto

9

Luvas de nitrilo G80

9

Luvas com punho longo de nitrilo
G80

9

Luvas de neopreno/látex G80

10

Luvas resistentes a cortes G60 de
nível 5

Nível 5

10

Braçadeira resistente a cortes G60
de nível 5

Nível 5

11

Luvas revestidas nas articulações
resistentes a cortes G60 de nível 3

Nível 3

11

Luvas resistentes a cortes G60 de
nível 3

Nível 3

11

Luvas resistentes a cortes
PURPLE NITRILE* G60 de nível 3

Nível 3

12

Luvas resistentes a cortes e
revestidas com nitrilo G60 de nível 2

Nível 2

12
12

Proteção contra
imersão total
em produtos
químicos
EN 374: 2003

Consulte a seleção de luvas para escolher a luva adequada a cada
tipo de tarefa.

Braçadeiras resistentes a cortes
G60 de nível 2 com abertura para o
polegar
Braçadeiras resistentes a cortes
G60 de nível 2 sem abertura para o
polegar

13

G40 de nitrilo macio

13

G40 de espuma de nitrilo

14

G40 Revestimento em poliuretano

14

G40 Revestimento em látex

14

G35 de nylon branco
Luvas multiusos

15

G20 de nitrilo azul+

15

G20 de nitrilo verde atlântico

16

G10 gama nitrilo

Proteção
contra
salpicos de
químicos
EN 374: 2003

Proteção
mecânica

Proteção
contra
cortes

Repelente ao
óleo

Resistência à
abrasão

Sem silicone

Aprovadas para
contacto com
alimentos

Nível 2
Nível 2

A seleção é apresentada apenas a título de orientação. Cabe ao empregador a responsabilidade de garantir a adequação da luva ao ﬁm a que se destina. Sugerimos que consulte
sempre a última versão do catálogo de produtos da KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* para obter mais informações sobre os produtos ou que contacte o Serviço INFOFAX
mediante o envio de uma mensagem de correio eletrónico para o seguinte endereço infofax@kcc.com
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Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com

Luvas JACKSON SAFETY*
Luvas resistentes a químicos G80

As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Produto EPI Categoria III (CE Complexo) classificado pela
Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ Fornecem linhas ergonómicas para máximo conforto e
menor fadiga das mãos
Ɣ Fornecem proteção contra uma ampla gama de químicos
Ɣ Estão disponíveis em vários tamanhos

Manuseamento de produtos químicos
Serviços de limpeza profissional
Indústria transformadora
Indústria aeronáutica e automóvel
Construção
Agricultura
Limpeza de condomínios e serviços públicos

Ajuda a proteger contra perigos
associados a salpicos de químicos,
imersão em produtos químicos e
queimaduras com produtos químicos

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1
Informações sobre químicos

Consulte a página 44

Luvas resistentes a químicos G80
Nitrilo

0120

Nível 3

AJK

4101

Ɣ Fórmula de nitrilo que oferece uma excelente
resistência a químicos e durabilidade
Ɣ Não contêm látex de borracha natural, reduzindo o
potencial de reações associadas às luvas do Tipo 1
Ɣ Revestidas com algodão para calçar facilmente e
proporcionar maior conforto
Ɣ AQL de 0,65 para máxima proteção e maior
produtividade e eficiência
Ɣ Elevada resistência à abrasão

Proteção química contra:
Ɣ Óleos
Ɣ Massas lubriﬁcantes
Ɣ Ácidos
Ɣ Produtos cáusticos
Ɣ Solventes

Ɣ A estrutura de diamante em relevo permite uma maior aderência

Luvas com punho longo resistentes a químicos G80
0120

Nitrilo

Nível 3

AJK

4101

Ɣ Uma espessura de 0,55 mm oferece maior proteção
Ɣ Maior comprimento (comparativamente com a luva
de nitrilo G80) para proteger o punho e o antebraço
inferior (46 cm)
Ɣ Sem forro para reduzir o risco de contaminação pelo
cotão

Proteção química contra:
Ɣ Óleos
Ɣ Massas lubriﬁcantes
Ɣ Ácidos
Ɣ Produtos cáusticos

Ɣ AQL de 0,65 em porosidade para máxima proteção e maior
produtividade e eficiência

Ɣ Solventes

Luvas resistentes a químicos G80
Neopreno/Látex

0120

Proteção química contra:
Ɣ Bases
Ɣ Óleos
Ɣ Ácidos
Ɣ Solventes
Ɣ Detergentes

Descrição

Tamanho/
Código

7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL

G80 Nitrilo

94445

94446

94447

94448

94449

Luva de Nitrilo G80

-

25622

25623

25624

25625

G80 Neopreno/Látex

38741

38742

38743

38744

–

AKL

2010

Ɣ Fórmula de neopreno sobre látex para maximizar a
proteção e melhorar a flexibilidade e a elasticidade
Ɣ Padrão antiderrapante com estrutura alveolar para
uma maior aderência em condições húmidas e secas
Ɣ Palma da mão reforçada por revestimento por
imersão especial para proteção adicional
Ɣ Espessura de 0,70 mm para aumentar a proteção
Ɣ Forma anatómica para maior conforto e destreza
Ɣ Forro de algodão puro para absorver a transpiração
Ɣ Cloradas para garantir baixos níveis de proteínas
extractáveis e químicos residuais
Ɣ Punho reto

Ɣ Álcool

O
NOV

Nível 2

Conteúdo da embalagem
5×

× 12

= 60 pares

1×

× 12

= 12 pares

5×

× 12

= 60 pares

Classiﬁcação EPI

EN
388

EN374-3

CAT. III

4101

AJK

CAT. III

4101

AJK

CAT. III

2010

AKL

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Luvas JACKSON SAFETY*
Luvas e braçadeiras resistentes a cortes
G60
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Produto EPI Categoria II (CE Intermédio) classificado pela
Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE

Ajuda a proteger contra perigos
associados a cortes, abrasão,
rasgos e perfuração

Ɣ Manuseamento de vidros
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Manuseamento de objetos pontiagudos

Ɣ São duradouras = económicas

Ɣ Montagem e acabamento na indústria automóvel e
aeronáutica

Ɣ Estão disponíveis em cinco tamanhos, com punhos com
códigos de cor distintivos

Ɣ Indústria metalúrgica

Luvas resistentes a cortes G60 de nível 5
Revestidas com poliuretano

4542

Ɣ O revestimento em poliuretano permite uma
excelente aderência
Ɣ A malha trabalhada patenteada fornece uma
proteção excepcional contra cortes e golpes
Ɣ A malha afasta o calor, tornando a luva respirável
e confortável
Ɣ Também disponíveis com revestimento em cinza
para conformidade com os requisitos relativos a
DOE (danos por objetos estranhos)

Ɣ Resistência extrema a cortes (Nível 5) combinada
com um excelente ajuste, conforto e destreza
Ɣ Em conformidade com a EN420 em matéria de
comprimento mínimo do punho, fornecendo
proteção para a zona do pulso
Ɣ Elevada resistência à abrasão (Nível 4)
Ɣ Sem látex
Ɣ Laváveis

Braçadeira resistente a cortes G60 de nível 5
1521

Ɣ A malha trabalhada patenteada fornece uma proteção
excepcional contra cortes e golpes
Ɣ Elevada respirabilidade na medida em que a malha
afasta o calor
Ɣ Elevada resistência ao corte (Nível 5)
Ɣ Ligação à luva para proteger partes vulneráveis da
zona do pulso

Descrição

Tamanho/Código

7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL

Luvas resistentes a cortes G60 de nível 5

98235

98236

98237

98238

98239

Descrição

Código - Tamanho único

Braçadeira resistente a cortes G60 de nível 5

90075

Ɣ Cinta ajustável para garantir um bom ajuste a todos
tamanhos de braços
Ɣ Laváveis
Ɣ Sistema único para proporcionar o mais elevado nível
de proteção, eficiência e produtividade

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

EN 388

CAT. II

4542

Código de cores
1×

× 12

= 12 pares

Conteúdo da embalagem
2×

× 12

= 24 pares

Classiﬁcação EPI

EN 388

CAT. II

1521

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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Luvas JACKSON SAFETY*
Luvas resistentes a cortes G60

As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Produto EPI Categoria II (CE Intermédio) classificado pela
Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE

Ajuda a proteger contra perigos
associados a cortes, abrasão,
rasgos e perfuração

Ɣ Manuseamento de vidros
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Manuseamento de objetos pontiagudos

Ɣ São duradouras = económicas

Ɣ Montagem e acabamento na indústria automóvel e
aeronáutica

Ɣ Estão disponíveis em cinco tamanhos, com punhos com
códigos de cor distintivos

Ɣ Indústria metalúrgica

Luvas resistentes a cortes G60 de nível 3
Revestidas com poliuretano

4342

Ɣ O revestimento em poliuretano permite uma
excelente aderência
Ɣ Excelente destreza
Ɣ Elevada respirabilidade na medida em que a malha
afasta o calor
Ɣ Elevada resistência ao corte (Nível 3)

Ɣ Em conformidade com a EN420 em matéria de
comprimento mínimo do pulso, fornecendo proteção
para a zona do punho
Ɣ Elevada resistência à abrasão (Nível 4)
Ɣ Sem látex

Luvas resistentes a cortes G60 de nível 3
Revestidas com poliuretano nas articulações+

4342

Ɣ Redução do risco de cortes e abrasão na parte
superior das mãos
Ɣ Em conformidade com as normas EN420 em matéria
de proteção na zona do pulso
Ɣ A fibra de licra com fio de nylon combina resistência
ao corte com um ajuste confortável
Ɣ A malha afasta o calor, tornando a luva respirável e
confortável
Ɣ Elevada resistência ao corte (Nível 3)

O
NOV

Ɣ O revestimento em poliuretano fornece uma
excelente aderência em seco e ao óleo
Ɣ Elevada resistência à abrasão (Nível 4)
Ɣ Elevada resistência ao desgaste (Nível 4)
Ɣ Excelente destreza

Luvas resistentes a cortes G60 de nível 3
Purple Nitrile
4340

Ɣ Pontos de nitrilo na palma da mão para uma
excelente aderência
Ɣ Em conformidade com a EN420 em matéria de
comprimento mínimo do punho, fornecendo
proteção para a zona do pulso
Ɣ Pontas dos dedos únicas revestidas com nitrilo –
aderência com máxima respirabilidade

7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL

Resistentes a cortes e revestidas com poliuretano G60
de nível 3

13823

13824

13825

13826

13827

Resistentes a cortes e revestidas nas articulações+ G60
de nível 3

38731

38732

38733

38734

38735

Resistentes a cortes Purple Nitrile G60 de nível 3

97430

97431

97432

97433

97434

Descrição

Tamanho/Código

Ɣ Elevada resistência à abrasão (Nível 4)
Ɣ Sem látex
Ɣ Laváveis
Ɣ O design exclusivo oferece um nível excepcional de
respirabilidade e conforto
Ɣ Ambidestras para maior economia de utilização e
mais produtividade e eficiência

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

EN 388

CAT. II

4342

CAT. II

4342

CAT. II

4340

Código de cores
1×

× 12

= 12 pares

1×

× 12

= 12 pares

1×

× 12

= 12 pares

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Luvas JACKSON SAFETY*
Luvas e braçadeiras resistentes a cortes
G60
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Produto EPI Categoria II (CE Intermédio) classificado pela
Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE

Ajuda a proteger contra perigos
associados a cortes e rasgos

Ɣ Manuseamento de vidros
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Manuseamento de objetos pontiagudos

Ɣ São duradouras = económicas

Ɣ Montagem e acabamento na indústria automóvel e
aeronáutica

Ɣ Estão disponíveis em cinco tamanhos, com punhos com
códigos de cores distintivos

Ɣ Indústria metalúrgica
Ɣ Indústria alimentar

EN 407:2004

Luvas resistentes a cortes G60 de nível 2
Revestimento em nitrilo

X1XXXX

Ɣ Os fios de aramida fornecem excelente proteção
contra cortes pouco profundos (Nível 2)
Ɣ O revestimento em nitrilo permite uma aderência
melhorada
Ɣ Excelente destreza

Ɣ Excelente resistência à abrasão (Nível 3)
Ɣ Proteção contra calor por contacto (Nível 1)

EN 407:2004

Braçadeira resistente a cortes G60 de nível 2
Com abertura para o polegar

X1XXXX

Ɣ Os fios de aramida fornecem excelente
proteção contra cortes pouco profundos (Nível 2)
Ɣ Revestimento interior de algodão para conforto extra
Ɣ Proteção contra calor por contacto (Nível 1)

EN 407:2004

Sem abertura para o polegar

X1XXXX

Ɣ Os fios de aramida fornecem excelente
proteção contra cortes pouco profundos (Nível 2)
Ɣ Revestimento interior de algodão para conforto extra
Ɣ Proteção contra calor por contacto (Nível 1)

Tamanho/Código

7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL

Luvas resistentes a cortes revestidas com nitrilo G60 de
nível 2

98230

98231

98232

98233

98234

Descrição

Código - Tamanho único

Braçadeiras resistentes a cortes G60 de nível 2 com
abertura para o polegar

90070

Braçadeiras resistentes a cortes G60 de nível 2 sem
abertura para o polegar

90071

X24X

Ɣ Punho de 45,7 cm
Ɣ Boa respirabilidade

Braçadeira resistente a cortes G60 de nível 2

Descrição

3221

X24X

Ɣ Punho de 45,7 cm
Ɣ Boa respirabilidade

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

EN 388

EN 407

CAT. II

3221

X1XXXX

Código de cores
5×

× 12

= 60 pares

Conteúdo da embalagem
5×

× 12

= 60 pares

5×

× 12

= 60 pares

Classiﬁcação EPI

EN 388

CAT. II

X24X

X1XXXX

CAT. II

X24X

X1XXXX

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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Luvas JACKSON SAFETY
Luvas G40

As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Produto EPI Categoria II (CE Intermédio) classificado pela
Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE

Ɣ Manuseamento geral

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Montagem na indústria automóvel e aeronáutica

Ɣ Ajustáveis a cada mão para uma melhor ergonomia

Ajuda a proteger contra perigos
associados a abrasão, rasgos e
perfuração

Ɣ Indústria transformadora

Ɣ Estão disponíveis em cinco tamanhos, com punhos com
códigos de cores

Ɣ Transporte
Ɣ Construção
Ɣ Serviços públicos

Luvas G40
Revestimento de nitrilo macio

3131

Ɣ Luvas multiusos de qualidade superior que oferecem
uma solução versátil para trabalhos de montagem e
de manuseamento geral
Ɣ Ideais para tarefas em ambientes secos ou
ligeiramente oleosos
Ɣ Perfeitas para trabalhos leves/médios de montagem,
proporcionando um elevado nível de destreza e uma
boa proteção mecânica

O
NOV

Ɣ Palma da mão revestida com nitrilo macio para
excelente repelência ao óleo e proteção da palma da
mão2
Ɣ Tecido em malha de nylon sem costuras para maior
respirabilidade e conforto

Luvas G40
Revestimento de espuma de nitrilo

4131

Ɣ Proteção para as mãos de uso geral e excelente
qualidade com máxima resistência à abrasão
Ɣ Palma da mão revestida com espuma de nitrilo para
excelente aderência em seco, destreza e proteção da
palma da mão2
Ɣ Tecido em malha de nylon sem costuras para maior
respirabilidade e conforto

Descrição

Tamanho/Código 7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL

Ɣ Altamente duráveis e resistentes à abrasão
Ɣ A mais elevada resistência à abrasão
Ɣ A fórmula de nitrilo em espuma oferece máximo
conforto e respirabilidade

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

EN 388

CAT. II

3131

CAT. II

4131

Código de cores
G40 Revestimento de nitrilo macio

13833

13834

13835

13836

40152

G40 Revestimento de espuma de nitrilo

40225

40226

40227

40228

40229

5×

× 12

= 60 pares

5×

× 12

= 60 pares

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Não se destinam a proteção primária contra químicos líquidos.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Luvas JACKSON SAFETY*
Luvas G40 e G35

As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Produto EPI Categoria II (CE Intermédio) classificado pela
Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE

Ɣ Indústria transformadora (G40)

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Transporte e construção (G40)

Ɣ Estão disponíveis em cinco tamanhos, com punhos com
códigos de cores

Ajuda a proteger contra perigos
associados a rasgos, abrasão e
perfuração

Ɣ Serviços públicos (G40)
Ɣ Inspeção de superfícies (G35)
Ɣ Cabinas de vedação (G35)
Ɣ Oficina de pintura (G35)
Ɣ Indústria automóvel e aeronáutica (G35 e G40)

Luvas G40
Revestidas com poliuretano
3131

Ɣ Proteção para as mãos de uso geral e versáteis
Ɣ Excepcional aderência devido ao revestimento
reforçado com poliuretano
Ɣ Também disponíveis com revestimento na cor cinza
para conformidade com os requisitos relativos a DOE
(danos por objetos estranhos) na indústria aerospacial

Ɣ Tecido em malha de nylon sem costuras para maior
respirabilidade e conforto
Ɣ Alta resistência à abrasão e desgaste, para maior
durabilidade e economia
Ɣ Excelente destreza, ideal para manusear pequenos
componentes

EN 407:2004

Luvas G40
Revestimento em látex

X2XXXX

Ɣ Proteção das mãos para utilizações diversas com
custo acessível
Ɣ Elevada resistência ao desgaste permitindo uma maior
durabilidade
Ɣ Material em malha de poliéster sem costuras
permitindo uma elevada respirabilidade para maior
conforto e utilização prolongada

2142

Ɣ Combinação de proteção térmica e mecânica para
manuseamento numa gama mais ampla de aplicações
Ɣ Palma da mão revestida com látex e acabamento
enrugado permitindo uma maior aderência

Luvas de inspeção G35
Nylon branco
Ɣ Luvas de nylon: macias, confortáveis, flexíveis e
com baixo teor de cotão
Ɣ Sem silicone na zona de contacto do produto
(palma da mão) para evitar a contaminação do
produto
Ɣ Malha sem costuras para uma utilização mais longa
e confortável
Ɣ Ambidestras: sem necessidade de emparelhamento
para gerar maior economia de utilização

O
NOV

Descrição

Tamanho/Código

6/xS

Ɣ Para utilização individual ou como revestimento
proporcionando um excelente investimento e
flexibilidade
Ɣ Baixo teor de cotão
Ɣ 100% nylon para luvas mais sensíveis que permitem
aos trabalhadores detetar facilmente qualquer
defeito de superfície

7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

EN 388

CAT. II

3131

CAT. II

2142

EN 407

Código de cores
G40 Revestimento em
poliuretano

-

13837

13838

13839

13840

13841

5×

× 12

= 60 pares

G40 Revestimento
em látex

-

97270

97271

97272

97273

97274

5×

× 12

= 60 pares

38717

38718

38719

38720

G35 de nylon branco

38716

-

10 ×

× 12

= 120 pares

CAT. I

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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X2XXXX

Luvas KLEENGUARD*
Luvas resistentes a químicos limitados
G20
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Sem pó
Ɣ Sem látex
Ɣ Ambidestras

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Salpicos de químicos
Pintura
Serviços de limpeza profissional
Agricultura
Serviços de urgência e autoridades públicas
Indústria alimentar
Restauração
Indústria automóvel
Indústria aeronáutica
Indústria metalúrgica

Ajuda a proteger contra perigos
associados a salpicos de
químicos e queimaduras com
produtos químicos
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Informações sobre químicos

Consulte a página 44

Luvas de baixa espessura G20 de nitrilo azul+
0120
Nível 2

Ɣ Produto EPI Categoria III (CE Complexo) classificado
pela Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE
Ɣ Nitrilo macio para garantir uma sensibilidade táctil
excepcional e flexibilidade para máximo conforto
Ɣ Punho com rebordo
Ɣ Espessura de 0,12 mm (mínimo)
Ɣ AQL de 1,5 em porosidade

O
NOV

Ɣ Não contêm proteínas de borracha natural para
evitar o risco de alergias de tipo 1
Ɣ Proteção contra uma ampla variedade de salpicos de
químicos
Ɣ Excelente versatilidade e fáceis de colocar

Luvas de nitrilo verde atlântico G20
0120
Ɣ Produto EPI Categoria III (CE Complexo) classificado
pela Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE
Ɣ A espessura de 0,06 mm proporciona uma
sensibilidade excepcional ao toque
Ɣ Conforto e flexibilidade
Ɣ Aprovadas para contacto com alimentos

Descrição
G20 de nitrilo azul+

G20 Verde Atlântico

Tamanho/Código

6/xS

7/S

10/XL

Nível 3

Ɣ AQL de 0,65 para redução de desperdício e
aumento da proteção, eficiência e produtividade
Ɣ Pontas dos dedos texturadas para uma excelente
aderência
Ɣ Sensibilidade táctil excepcional
Ɣ Punho com rebordo

Conteúdo da embalagem

Classificação EPI

8/M

9/L

38706

38707

38708

38709

-

10 ×

× 100

= 1000 luvas

-

-

-

-

38710

10 ×

× 90

= 900 luvas

90090

90091

90092

90093

-

10 ×

× 250

= 2500 luvas

-

-

-

-

90094

10 ×

× 225

= 2250 luvas

CAT. III
CAT. III

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Luvas KLEENGUARD*
Luvas descartáveis de nitrilo G10

As nossas soluções:

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Áreas de utilização:

Ɣ Sem látex e sem pó

Ɣ Manuseamento geral

Ɣ Ambidestras

Ɣ Limpeza de condomínios

Ɣ Possuem pontas dos dedos texturizadas para maior
aderência

Ɣ Serviços de limpeza profissional
Ɣ Autoridades públicas

Ɣ Possuem punhos com rebordo para maior resistência
quando são calçadas

Ɣ Indústria alimentar
Ɣ Restauração

Luvas de nitrilo azul G10
Ɣ Extremamente resistentes, proporcionando
destreza, proteção e elevado desempenho
Ɣ Aprovadas para contacto com alimentos

Ɣ Produto EPI Categoria I (CE Simples) classificado
pela Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE
Ɣ A espessura de 0,12 mm proporciona uma
sensibilidade excepcional ao toque
Ɣ AQL de 1,5
Ɣ Luvas de qualidade superior que oferecem um
elevado nível de conforto

Luvas de nitrilo azul árctico G10
Ɣ Produto EPI Categoria I (CE Simples) classificado
pela Diretiva do Conselho da CE 89/686/CEE
Ɣ A espessura de 0,06 mm proporciona uma
sensibilidade excepcional ao toque
Ɣ AQL de 1,5
Ɣ Conforto e flexibilidade

Ɣ Luvas com sensibilidade táctil excepcional ideais
para trabalhos de montagem complicados
Ɣ Todos os benefícios do látex de borracha natural
sem risco de reação
Ɣ Aprovadas para contacto com alimentos

Luvas de nitrilo azul ﬂexível G10
Ɣ Produto EPI Categoria I (CE Simples) classificado pela
Diretiva do Conselho 89/686/CEE
Ɣ Espessura de 0,05 mm para garantir destreza e
máxima sensibilidade ao toque
Ɣ AQL de 1,5
Ɣ Fórmula de nitrilo para fornecer uma elasticidade
extrema, mas também excelente proteção para evitar
o risco de reações do tipo 1 associadas ao uso de
luvas

Descrição
G10 Nitrilo Azul

G10 Nitrilo Azul Árctico

G10 Nitrilo Azul Flexível

Tamanho/Código

6/xS

7/S

8/M

9/L

10/XL

Ɣ Fabricadas com um nitrilo ultraflexível com as
propriedades de resistência do nitrilo e a elasticidade
do látex
Ɣ Sem pó para evitar alergias cutâneas
Ɣ Pontas dos dedos texturizadas para maior aderência
Ɣ Punhos com rebordo para garantir proteção
Ɣ Aprovadas para contacto com alimentos

Conteúdo da embalagem

Classificação EPI

57370

57371

57372

57373

–

10 ×

× 100

= 1000 luvas

–

–

–

–

57374

10 ×

× 90

= 900 luvas

90095

90096

90097

90098

–

–

–

–

–

38518

38519

38520

38521

10 ×

× 200

= 2000 luvas

90099

10 ×

× 180

= 1800 luvas

38522

10 ×

× 100

= 1000 luvas

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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CAT. I

CAT. I

CAT. I

Vestuário de proteção
KLEENGUARD*

!

Facto:

Ɣ 46% dos trabalhadores da indústria
estão expostos a pelo menos 1
produto químico no seu trabalho
diário. 21,6% estão expostos a, pelo
menos, três1
Ɣ As substâncias perigosas contribuem
significativamente para a perda de
350 milhões de dias laborais devido
a problemas de saúde relacionados
com o trabalho2

As nossas
soluções:
O design e a ergonomia
do nosso vestuário
combinam o conforto
e a proteção do
trabalhador com
produtividade,
garantindo a proteção da
sua força de trabalho e
dos seus resultados

Os seus
benefícios:
Saúde e Segurança - a nossa gama de
fatos de proteção protege contra uma
variedade de perigos, para manter a
sua força de trabalho segura durante as
diversas tarefas
Produtividade - maior conforto,
respirabilidade e flexibilidade aumentam
a produtividade da sua força de trabalho
Rentabilidade - produtos concebidos
para durarem, reduzindo a frequência
de substituição

1 - Dares Analysis 2012
2 - www.osha.europa.eu
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Vestuário de proteção KLEENGUARD*
Seleção de produtos

Limpeza/manutenção

Biológica EN
14126

Agricultura

Redução/eliminação

Atividade

Aplicação

A10

A20+

A25+

A40

A45

A50

A65 FR

A71

A80

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Exposição a partículas radioativas
Descontaminação de resíduos perigosos
Redução do teor de chumbo
Eliminação de mofo
Desperdícios animais
Aplicação de fertilizantes/pesticidas
(secos/granulados)
Aplicação de pesticidas (líquidos)
Manuseamento de produtos
biologicamente perigosos (aerossóis e
líquidos)
Fluidos corporais, incluindo sangue
Serviços de limpeza leves/armazéns
Manutenção de máquinas
(veículos/reﬁnarias)
Saneamento
Limpeza industrial (geral)
Limpeza e manutenção de depósitos

Indústria geral/indústria
transformadora

Eletrónica
Instalação de ﬁbra de vidro/isolamento
Indústria alimentar
Manuseamento de pós
Manuseamento/transferência de produtos
químicos líquidos

Pintura

Não
perigosa

Indústria madeireira

Cientíﬁca

Aerossóis e líquidos não perigosos
Sólidos não perigosos
Pintura por pulverização
Revestimento a pó
Indústria farmacêutica

Metal/Soldadura

Lixamento de metais
Partículas metálicas (crómio/berílio)
Polimento de metais
Soldadura (vestuário de ressoldadura)
Ambientes de calor por radiação/por
convecção
Página

sugestão
alternativa

A seleção é apresentada apenas a título de orientação. Cabe ao empregador a responsabilidade de garantir a adequação do fato de proteção ao ﬁm a que se destina. Sugerimos
que consulte sempre a última versão do catálogo de produtos da KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* para obter mais informações sobre os produtos ou que contacte o Serviço
INFOFAX mediante o envio de uma mensagem de correio eletrónico para o seguinte endereço infofax@kcc.com

O sistema de identidade dos produtos da KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* inclui:
•
•
•
•

Símbolos normalizados para indicar que os produtos cumprem ou excedem os requisitos de normas europeias especíﬁcas
Informações ao utilizador em vários idiomas
Embalagem para proteger o vestuário enquanto não é usado
Serviço de assistência técnica da INFOFAX

Todo o vestuário de proteção KLEENGUARD* foi concebido em conformidade com as recomendações da
norma EN 340 relativa a tamanhos. Utilize a tabela para seleccionar o tamanho correto do fato.
Medidas do corpo (cm)
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Medidas do corpo (cm)

Tamanho

Altura

Peito

Tamanho

Altura

Peito

S

164-170

96-104

XL

182-188

120-128

M

170-176

104-112

XXL

188-194

128-136

L

176-182

112-120

XXXL

194-200

136-144

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com

Vestuário de proteção KLEENGUARD*
Seleção de produtos

Uma gama completa de vestuário que oferece a proteção
individual mais adequada às suas necessidades.
A seleção do vestuário de proteção apropriado para uma circunstância especíﬁca pode ser uma tarefa difícil.
As informações seguintes podem ser úteis:
• A71 e A80 são os nossos fatos de proteção contra químicos em conformidade com a EN 14605:2005 Tipo 3. Consulte a página 44
para obter mais informações sobre proteção química.
• O A65 FR utiliza um tecido especial que fornece proteção contra a propagação de chama limitada de acordo com a ISO 14116 Índice
1 e contra partículas e salpicos ligeiros de líquidos.
• A50 é um produto exclusivo em tecido SMS1 tratado que oferece bons níveis de proteção e de conforto num único produto.
• A40 é um produto de película laminada que oferece níveis de proteção superiores, mas não é tão respirável como o A50.
• O A45 é um produto combinado. O A40 permite obter níveis elevados de proteção na parte da frente onde ocorre grande parte da
contaminação, com um painel posterior respirável para conforto extra.
• O A25+ permite uma liberdade de movimentos superior com elevados níveis de respirabilidade.
• A20+ é um produto em tecido SMS que fornece elevados níveis de conforto devido à respirabilidade da capa de proteção.

Produto

Método do ensaio

A20+

A25+

A40

A45

A50

A65 FR

A71

A80

Elevados
níveis de
conforto

Conforto
elevado com
maior liberdade
de movimentos

Níveis
elevados de
proteção

Combinação do
A40 para proteção
e painel posterior
respirável

Combina
razoavelmente
níveis elevados
de proteção e
conforto

Fato retardador
de chama

Proteção
química

Elevado grau
de proteção
contra
químicos
Aprovado

Tipo 3

EN 14605:2005

Aprovado

Tipo 4

EN 14605:2005

Aprovado

Tipo 5

EN ISO 13982-1:2004

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Tipo 6

EN 13034:2005

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Agentes infecciosos

EN 14126:2003

Resistividade da superfície

EN 1149-1:1995

Aprovado

Partículas radioativas

EN 1073-2:2002

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Ensaios realizados ao tecido
Resistência à abrasão

EN 530 Método 2

1

1

6

2

3

2

6

6

Resistência a ruptura por ﬂexão

ISO 7854 Método B

3

1

4

4

4

2

2

5

Resistência ao rasgo trapezoidal

ISO-9073-4

2

1

2

2

2

2

2

3

Resistência à tração

EN ISO 13935-2

1

1

2

1

1
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1

2

Resistência da costura à ruptura

EN ISO 13935-2

2

2

3

3

3

3

3

4

Resistência à perfuração

EN 863

1

1

2

2

2

2

2

2

Resistência à ignição

EN 13274,4 Método 3

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

EN 374:3 (30% H2SO4)

6

6

EN 374:3 (10% NaOH)

6

6

EN 368
Repelência aos líquidos

Resistência à penetração de líquidos

EN 368 (30% H2SO4)

3

3

3

3

3

3

EN 368 (10% NaOH)

3

3

3

3

3

3

EN 368 (30% H2SO4)

3

3

3

3

3

2

EN 368 (10% NaOH)

3

3

3

3

3

3

EN 374:3
Resistência à permeação

Ensaios realizados ao fato (Ensaios realizados com os punhos, tornozelos e capuz isolados com ﬁta)
Resistência à penetração de líquidos na
forma de pulverização ligeira (ensaio de
pulverização)

EN 468 (alterada)

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Determinação da resistência dos fatos à
penetração de aerossóis e partículas ﬁnas

Pr ISO 13982-2 (média
total de inﬁltração para o
interior)

4,41%

4,26%

5,09%

3,4%

4,34%

10,1%

4,13%

3,6%

A seleção é apresentada apenas a título de orientação. Cabe ao empregador a responsabilidade de garantir a adequação do fato de proteção ao ﬁm a que se destina. Sugerimos
que consulte sempre a última versão do catálogo de produtos da KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* para obter informações atualizadas sobre os produtos ou que contacte o
Serviço INFOFAX mediante o envio de uma mensagem de correio eletrónico para o seguinte endereço infofax@kcc.com

1 - Spunbond Meltblown Spunbond
2 - A EN ISO 14116:2008 requer uma resistência à tração > 150N. Esta peça possui apenas uma resistência à tração > 60 N. A adequação ao uso pretendido necessita de ser
veriﬁcada.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção contra químicos tipo
3/5 A80
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Fornece proteção contra líquidos em jatos de alta pressão

Ɣ Limpeza viral e de produtos biologicamente perigosos

Ɣ Fornece proteção contra pulverização de químicos,
partículas sólidas, químicos1 e fibras

Ɣ Limpeza de indústria pesada

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em
suspensão, salpicos intensos de
produtos químicos, salpicos/
pulverização de tintas

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Manuseamento de produtos químicos
Ɣ Limpeza de terrenos
Ɣ Preparação e mistura de tintas
Ɣ Limpeza de depósitos
Ɣ Trabalho petroquímico
Ɣ Indústria do petróleo e do gás

1

Fornece uma barreira excelente contra jatos de alta pressão de produtos químicos
aquosos

2

As costuras ultra-sónicas e o tecido resistente aos rasgos oferecem uma forte barreira
impermeável aos líquidos

3

A parte frontal vedada por um sistema de fecho de velcro permite reutilizar o fato
caso não esteja contaminado

4

Capuz, corpo e cintura especialmente concebidos para proporcionar maior conforto
e segurança

4

Perfeitamente visível para maior segurança do trabalhador
Sem silicone e tecido antiestático EN 1149-1 para áreas de risco
Aprovado segundo a EN 1073-2 para proteção contra a contaminação por partículas
radioativas2

3

Aprovado segundo a EN 14126 para proteção contra agentes infecciosos

1

Tecido para vestuário de proteção de alta
qualidade
Camada exterior – a película de revestimento é
resistente aos salpicos e à pulverização de muitos
líquidos, bem como a partículas secas.
Camada interior – semelhante a um tecido, embora
se trate de polipropileno de ﬁlamento contínuo,
forte e resistente à abrasão.

2

1

Informações sobre
químicos

2

A80
CE0120

EN 14605:2005
Tipo 3-B
Vestuário impermeável
a líquidos

Descrição
Fato de Proteção A80

EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5-B
Proteção contra
partículas

Tamanho/Código

EN 1073-2:2002
Proteção contra a
contaminação por
poeira radioativa

EN 14126:2003
Proteção contra
agentes infecciosos

M

L

XL

XXL

XXXL

96510

96520

96530

96540

96550

EN 1149-1:1995
Antiestático
Consulte a página 44

Cor

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Tipo

10 ×

CAT. III

3e5

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Não fornece proteção contra radiação radioativa.
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Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com

Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção contra químicos A71
Tipo 3/4/5
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Fornece proteção contra jatos e pulverização de químicos
aquosos1

Ɣ Limpeza viral e de produtos biologicamente perigosos

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em
suspensão, salpicos moderados/
intensos de produtos químicos,
salpicos/pulverização de tintas

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Manuseamento de produtos químicos aquosos
Ɣ Limpeza e manutenção industrial de baixa pressão
Ɣ Indústria do petróleo e do gás
Ɣ Indústria alimentar

1
2
3
4

Película laminada durável com costuras duplas e seladas para uma
barreira forte contra a pulverização de químicos
Costuras duplas com tecido resistente ao desgaste para uma forte
barreira impermeável aos líquidos
Desenho com aba adesiva e capuz que facilitam a fixação
de um respirador
Capuz, punhos e cintura com elásticos concebidos para proporcionar
maior conforto e segurança

3

Perfeitamente visível para maior segurança do trabalhador

1

Sem silicone e tecido antiestático EN1149-1 para áreas de risco
Aprovado segundo a EN 14126 para proteção contra agentes infecciosos
Aprovado segundo a EN 1073-2 para proteção contra a contaminação
por partículas radioativas2

Tecido para vestuário de proteção de alta
qualidade
Camada exterior – a película de revestimento é
resistente aos salpicos e à pulverização de muitos
líquidos, bem como a partículas secas.

4

2

Camada interior – semelhante a um tecido,
embora se trate de polipropileno de ﬁlamento
contínuo, forte e resistente à abrasão.

Informações sobre
químicos

A 71

A 7710

CE0120

EN 14605:2005
Tipo 3-B
Vestuário impermeável
a líquidos

Descrição
Fato de Proteção A71

EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5-B
Proteção contra
partículas

EN 14605:2005
Tipo 4-B
Vestuário
impermeável
à pulverização

Tamanho/Código

EN 1073-2:2002
Proteção contra a
contaminação por
poeira radioativa

M

L

XL

XXL

XXXL

96760

96770

96780

96790

96800

EN 14126:2003
Proteção contra
agentes infecciosos

Cor

EN 1149-1:1995
Antiestático
Consulte a página 44

Conteúdo da embalagem Classiﬁcação EPI

Tipo

10 ×

3, 4 e 5

CAT. III

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Não fornece proteção contra radiação radioativa.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato retardador de chama A65 FR
Tipo 5/6
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Fornece proteção contra salpicos e partículas de químicos

Ɣ Fundições

Ɣ Aumenta a segurança protegendo o utilizador de uma
exposição limitada a faíscas e químicos

Ɣ Fabricação de outros produtos metálicos

Ɣ Reduz o cansaço mediante o aumento do conforto do
utilizador e a liberdade de movimentos

Ɣ Distribuição do combustível

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em suspensão,
salpicos ligeiros de produtos químicos,
queimaduras, projeções de soldadura,
salpicos/pulverização de tintas

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Fábricas petroquímicas e reﬁnarias

Ɣ Reduz as deslocações e o inventário, na medida em que
o utilizador necessita de substituir as peças de vestuário
com menor frequência, aumentando a eficiência e a
produtividade

Ɣ Obras

1

Sem silicone para áreas de risco

2

Sem emblema no peito para evitar o risco de chamas

3

Fabricado com uma mistura de poliéster e com design de corte generoso

1

Proteção tipo 5/6 contra salpicos limitados de líquidos e pulverização de líquidos não
inflamáveis

2

Conformidade com a EN ISO 14116: 2008 - Índice 1 em matéria de propagação de
chama limitada
Tecido antiestático EN 1149-1 para áreas de risco

3

Não arde em contacto com as chamas
Auto-extinguível
Não forma gotejamentos nem resíduos fundidos
Nova embalagem mais pequena adequada para distribuidores automáticos, permitindo
poupar espaço de armazenamento e reduzir os custos de transporte/manuseamento

Nota O fato de proteção KLEENGUARD* A65
FR deve ser usado sobre fatos de proteção
térmica primários (em conformidade com a ISO
14116:2008 Índice 3) em ambientes onde existe
o risco de formação de chama súbita. O fato de
proteção protege a peça de vestuário interior e
não reduz a proteção térmica geral do utilizador
quando usado sobre o fato de proteção térmica.

O
NOV

1

Informações sobre
químicos

CE0120

EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5-B
Proteção contra
partículas

Descrição
Fato de proteção A65 FR

EN 13034:2005
Tipo 6
Proteção contra
salpicos limitados

Tamanho/Código

EN 1073-2:2002
Proteção contra a
contaminação por
poeira radioativa

EN 1149-1:1995
Antiestático

EN ISO
14116:2008
Propagação de
chama limitada

M

L

XL

XXL

XXXL XXXXL

99740

99750

99760

99770

99780

99790

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

Cor

2

A65

Consulte a página 44

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Tipo

25 ×

CAT. III

5e6

Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção respirável A50
Tipo 5/6
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:
Ɣ Pintura por pulverização na indústria automóvel e aeronáutica

Ɣ Fornece proteção contra salpicos e partículas de químicos

Ɣ Indústria química e farmacêutica

Ɣ Fornece níveis elevados de proteção e conforto

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em
suspensão, salpicos moderados
de produtos químicos, salpicos/
pulverização de tintas

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Indústria transformadora

Ɣ Fabricado com tecido SMS tratado

Ɣ Obras
Ɣ Eletrónica
Ɣ Agricultura

1

ATUALIZADO - novo design para melhor ajuste. Os laços do polegar evitam que as
mangas subam e fornecem maior proteção na zona do pulso

2

Sem silicone, ideal para pintura por pulverização

3

O tecido com baixo teor de cotão e as costuras internas reduzem o risco de
contaminação por fibras

4

Costuras triplas muito resistentes ajudam a proteger contra os rasgos

5

Capuz concebido para permitir a utilização de máscara e liberdade de movimentos

5
3

2

1

Antiestático EN 1149-1 para áreas de risco
Tecido SMS resistente com tratamento adicional para uma maior proteção contra
salpicos de produtos químicos
Tecido respirável para redução do risco de tensão provocada pelo calor
Aprovado segundo a EN 1073-2 para proteção contra a contaminação por partículas
radioativas2
Fecho de correr de dois sentidos para facilitar o vestir/despir
Vestuário disponível em branco e azul, casaco e calça
em branco

4

A embalagem compacta reduz o desperdício. O tamanho pequeno e compacto é
ideal para distribuidores automáticos.

Tecido SMS para
vestuário de alta
qualidade
Camada exterior –
semelhante a um
tecido, embora se
trate de polipropileno
de ﬁlamento
contínuo, forte e
resistente à abrasão.

CE0120

EN ISO 13982-1:2004
Tipo 5
Proteção contra
partículas

Descrição

Camada intermédia
– rede intrincada de
microﬁbras que ﬁltra
inúmeros líquidos à
base de água e partículas secas.

EN 13034:2005
Tipo 6
Proteção contra
salpicos limitados

Tamanho/Código S

EN 1073-2:2002
Proteção contra a
contaminação por
poeira radioativa

M

L

1

Informações sobre
químicos

Acessórios

Consulte a página 44

Página 29

2

EN 1149-1:1995
Antiestático

XL

XXL

Fato de Proteção A50

96810

96820 96830 96840

96850

Fato de Proteção A50

96870

96880 96890 96900

96910

XXXL

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Tipo

CAT. III

5e6

96860

25 ×
20 ×
25 ×
20 ×

CAT. III

5e6

96920

CAT. III

5 e 63

CAT. III

5 e 63

Casaco A50

–

99440 99450 99460

99470

99480

Calças A50

–

99500 99510

99530

99540

99520

Cor

A50

15 ×
15 ×

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Não fornece proteção contra radiação radioativa.
3 - O casaco e as calças, quando usados em conjunto, oferecem proteção Tipo 6 (e proteção Tipo 5 se forem isolados com ﬁta na cintura, nos tornozelos, no punho e no capuz).
Os casacos e as calças, quando usados em separado, oferecem apenas proteção Tipo 6 [PB]

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção respirável combinado
A45
Tipo 5/6
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Fornece proteção contra salpicos e partículas de químicos

Ɣ Pintura por pulverização na indústria automóvel e aeronáutica

Ɣ Possui um painel posterior concebido especialmente para
respirabilidade e conforto do utilizador

Ɣ Indústria farmacêutica

Ɣ Com as vantagens de uma combinação de tecidos com teor
muito baixo de cotão

Ɣ Obras

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em
suspensão, salpicos moderados
de produtos químicos, salpicos/
pulverização de tintas

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Indústria transformadora
Ɣ Eletrónica
Ɣ Agricultura

1

ATUALIZADO - novo design para melhor ajuste. Os laços do polegar evitam que as
mangas subam e fornecem maior proteção na zona do pulso

2

Sem silicone, ideal para pintura por pulverização

3

Fecho de correr a todo o comprimento para facilitar o vestir/despir e maior proteção
do queixo e do pescoço

4

Capuz com design especial para ajuste da máscara e maior liberdade de movimentos

5

Braços mais compridos para melhor ajuste das luvas

4

1
2

Respirabilidade superior graças ao painel posterior em tecido SMS resistente com
tratamento adicional para uma maior proteção contra os salpicos de químicos

5

Tecido antiestático EN 1149-1 para áreas de risco
O teor extremamente baixo de cotão, a película laminada e as costuras internas
reduzem significativamente os níveis de formação de cotão

3

Parte frontal, braços, pernas e capuz em tecido de película laminada
Aprovado segundo a EN 1073-2 para proteção contra a contaminação por partículas
radioativas2
A embalagem compacta reduz o desperdício. O tamanho pequeno e compacto é
ideal para distribuidores automáticos.

Tecido para vestuário de proteção de alta
qualidade
Frente, braços, pernas e capuz - camada exterior
– a película de revestimento é resistente aos
salpicos e pulverização de muitos líquidos, bem
como a partículas secas.
Camada interior – semelhante a um tecido,
embora se trate de polipropileno de ﬁlamento
contínuo, forte e resistente à abrasão. Painel
posterior – camada exterior – semelhante a
um tecido, embora se trate de polipropileno de
ﬁlamento contínuo, forte e resistente à abrasão.
Camada interior – rede intrincada de microﬁbras
que ﬁltra inúmeros líquidos à base de água e
partículas secas.

Vestuário
normal – após
10 minutos de
trabalho árduo.

Informações sobre
químicos

CE0120

EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5
Proteção contra
partículas

Descrição
Fato de Proteção A45

EN 13034:2005
Tipo 6
Proteção contra
salpicos limitados

Tamanho/Código

EN 1073-2:2002
Proteção contra a
contaminação por
poeira radioativa

Acessórios

EN 1149-1:1995
Antiestático
Consulte a página
44

S

M

L

XL

XXL

XXXL

99650

99660

99670

99680

99690

99700

Cor

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Não fornece proteção contra radiação radioativa.
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Fato de Proteção A45 da
KLEENGUARD*
A temperatura
é mais baixa e
mais homogénea. A tensão
física da pessoa
é bastante inferior.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

A45

Página 29

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Tipo

25 ×

CAT. III

5e6

Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção contra líquidos e
partículas A40
Tipo 5/6
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Fornece o melhor nível de proteção da gama tipo 5/6 da
Kimberly-Clark

Ɣ Pintura por pulverização na indústria automóvel e aeronáutica
Ɣ Indústria farmacêutica

Ɣ Fabricado com um tecido superior de película laminada
de elevado desempenho, proporcionando durabilidade,
resistência e proteção

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em suspensão,
salpicos moderados de produtos
químicos, salpicos/pulverização de tintas

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Indústria transformadora
Ɣ Obras

Ɣ Teor muito baixo de cotão, reduzindo a contaminação
cruzada

Ɣ Eletrónica

Ɣ Fornece proteção contra salpicos e partículas de químicos

Ɣ Agricultura

1

ATUALIZADO - novo design para melhor ajuste. Os laços do polegar evitam que as
mangas subam e fornecem maior proteção na zona do pulso

2

Costuras triplas muito resistentes ajudam a proteger contra os rasgos

3

Capuz concebido para permitir a utilização de máscara e liberdade de movimentos

4

Fecho de correr a todo o comprimento para facilitar o vestir/despir

5

O teor extremamente baixo de cotão, a película laminada e as costuras internas
reduzem significativamente os níveis de formação de cotão

3
4

A tecnologia de película laminada fornece uma barreira extraordinária contra uma
grande variedade de produtos químicos

5

2

Proteção contra partículas, protege contra mais de > 99% de fibras superiores a 1
mícron

1

Tecido antiestático EN 1149-1 para áreas de risco
Sem silicone, ideal para pintura por pulverização
Aprovado segundo a EN 1073-2 para proteção contra a contaminação por partículas
radioativas2
A embalagem, concebida para economizar espaço, oferece um sistema de
dispensador automático e reduz o espaço de armazenamento
Bolsas de polipropileno selados para baixo risco de contaminação

Tecido para vestuário de alta qualidade
Camada exterior – a película de revestimento é
resistente aos salpicos e à pulverização de muitos
líquidos, bem como a partículas secas.
Camada interior – semelhante a um tecido,
embora se trate de polipropileno de ﬁlamento
contínuo, forte e resistente à abrasão.

CE0120

EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5
Proteção contra
partículas

Descrição
Fato de Proteção A40

EN 1073-2:2002
Proteção contra a
contaminação por
poeira radioativa

EN 13034:2005
Tipo 6
Proteção contra
salpicos limitados

Tamanho/Código

Informações sobre
químicos

Acessórios

Consulte a página 44

Página 29

EN 1149-1:1995
Antiestático

S

M

L

XL

XXL

XXXL

97900

97910

97920

97930

97940

97950

Cor

A40

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Tipo

25 ×

CAT. III

5e6

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Não fornece proteção contra radiação radioativa.

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção com painéis elásticos
A25+
Tipo 5/6
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Possui um design exclusivo e uma tecnologia de tecido que
se move de forma ergonómica com o utilizador

Ɣ Manutenção geral

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Manuseamento geral de pós

Ɣ Oferece maior conforto ao utilizador através de uma
liberdade de movimentos superior

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em
suspensão, salpicos ligeiros de
produtos químicos, salpicos/
pulverização de tintas

Ɣ Manutenção de máquinas e veículos
Ɣ Construção

Ɣ Reduz o cansaço e a tensão térmica

1

A película laminada extensível cinzenta está colocada estrategicamente para fornecer
maior liberdade de movimentos2

2

O tecido SMS branco respirável reduz o risco de
tensão térmica

3

Braços mais compridos para melhor ajuste das luvas
Design inovador para conforto adicional do utilizador
Tecido antiestático EN 1149-1 para áreas de risco

2

Vestuário de proteção para várias utilizações para manusear líquidos e pós, assim
como para tarefas gerais de produção e manutenção
O tecido SMS branco e a película laminada extensível cinzenta garantem uma
resistência a 99% das partículas superiores a 1 mícron (Teste de Aloxite I.O.M.) e
líquidos à base de água

1

Fecho de correr a todo o comprimento para facilitar o vestir/despir e maior proteção
do queixo e do pescoço
Sem silicone

3

Aprovado segundo a EN 1073-2 para proteção contra a contaminação por partículas
radioativas3
A embalagem compacta reduz o desperdício. O tamanho pequeno e compacto é
ideal para distribuidores automáticos.

Sabia que?
90% dos utilizadores preferiram o fato de
proteção contra líquidos e partículas A25+ da
KLEENGUARD* pela facilidade de movimentos em
relação ao Tyvek® Classic.4

CE0120

Descrição
Fato de Proteção
A25+

EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5
Proteção contra
partículas

EN 13034:2005
Tipo 6
Proteção contra
salpicos limitados

Tamanho/Código

Informações sobre
químicos

Acessórios

Consulte a página 44

Página 29

EN 1149-1:1995
Antiestático

S

M

L

XL

XXL

XXXL

89770

89780

89790

89800

89810

89820

Cor

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Patente pendente
3 - Não fornece proteção contra radiação radioativa.
4 - Estudos realizados por uma organização independente em Novembro de 2008

26

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

A
45
A25+

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Tipo

25 ×

CAT. III

5e6

Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção contra partículas
A20+
Tipo 5/6
A nossa solução:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Fornece proteção contra partículas, ﬁbras e salpicos de
químicos

Ɣ Manuseamento de pós

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em
suspensão, salpicos ligeiros de
produtos químicos, salpicos/
pulverização de tintas

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Manutenção geral
Ɣ Construção
Ɣ Serviços de limpeza proﬁssional

1

ATUALIZADO - novo design para melhor ajuste. Os laços do polegar evitam que as
mangas subam e fornecem maior proteção na zona do pulso

2

As costuras triplas internas protegem contra os rasgos

3

Corpo, capuz e cintura especialmente concebidos para proporcionar maior conforto
e segurança
Antiestático EN 1149-1 para áreas de risco

3

O tecido SMS, muito resistente, protege contra 99% de partículas superiores a 1
mícron (teste de Aloxite I.O.M.)
Tecido respirável para redução do risco de tensão provocada pelo calor

2

Sem silicone para áreas de risco
Aprovado segundo a EN 1073-2 para proteção contra a contaminação por partículas
radioativas2

3

A embalagem compacta reduz o desperdício. O tamanho pequeno e compacto é
ideal para distribuidores automáticos.

1
Tecido SMS para vestuário de alta qualidade
Camada exterior – semelhante a um tecido,
embora se trate de polipropileno de ﬁlamento
contínuo, forte e resistente à abrasão.
Camada intermédia – rede intrincada de
microﬁbras que ﬁltra inúmeros líquidos à base de
água e partículas secas.

Acessórios

CE0120

EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5
Proteção contra
partículas

Descrição
Fato de Proteção A20+

EN 13034:2005
Tipo 6
Proteção contra
salpicos limitados

Tamanho/Código S
95150

EN 1073-2:2002
Proteção contra a
contaminação por
poeira radioativa

EN 1149-1:1995
Antiestático

A20+

Página 29

M

L

XL

XXL

XXXL

95160

95170

95180

95190

95200

Cor

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Tipo

25 ×

CAT. III

5e6

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre
desperdícios e riscos.
2 - Não fornece proteção contra radiação radioativa.

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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Fato de proteção KLEENGUARD*
Fato de proteção e bata para tarefas
ligeiras A10
Áreas de
utilização:

As nossas soluções:
Ɣ Fornece proteção durante execução de tarefas
ligeiras

!

Ɣ Limpeza de escritórios

Ajuda a proteger contra
perigos associados a
partículas em suspensão

Acessórios

Ajuda a reduzir os
desperdícios com
inventário e deslocações1

Ɣ Manuseamento de mercadorias
Ɣ Tarefas ligeiras

Página 29

Fato de proteção para
tarefas ligeiras A10

1
2

CE Simples

1

Os elásticos nos punhos, tornozelos e cintura permitem um ajustamento
correto aumentando a segurança do utilizador
Costuras triplas de proteção e muito resistentes contribuem para uma
maior proteção contra os rasgos
O resistente tecido de filamento contínuo protege as roupas dos
utilizadores
Tecido respirável para redução do risco de tensão provocada pelo calor

2

Linhas confortáveis para maior liberdade de movimentos
1

Sem silicone

2

1
A10

Bata para tarefas ligeiras A10
Material de polipropileno de filamento contínuo

CE Simples

Concebido para evitar que o vestuário dos visitantes sofra contaminações

Descrição

M

L

XL

XXL

XXXL

Fato de proteção para tarefas ligeiras A10

Tamanho/Código S
95630

95640

95650

95660

95670

95680

Bata para tarefas ligeiras A10

–

40102

40103

40104

40105

40106

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios
e riscos.
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Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

Cor

Conteúdo da embalagem Classiﬁcação EPI
50 ×
50 ×

CAT. I
CAT. I

Vestuário de proteção KLEENGUARD*
Acessórios A40/10

!

Acessórios A40
Fabricados com o mesmo material antiestático utilizado no fato de proteção A40

Ajuda a proteger contra perigos
associados a partículas em
suspensão
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Produtos de CAT. I

Descrição

Tamanho/Código

Acessório A40 – Avental Curto

Cor

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

44481

100 ×

CAT. I

Acessório A40 – Braçadeira

98730

200 ×

CAT. I

Acessório A40 – Cobre-sapato

98700

200 ×

CAT. I

Acessório A40 – Cobre-bota

98800

100 ×

CAT. I

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Cobre-sapato com sola A40
Fabricado com o mesmo material antiestático utilizado no fato de proteção A40 - com sola resistente
Descrição

M/L

XL/XXL

Cor

Acessório A40 – Cobre-sapato com sola

98710

98720

200 ×

CAT. I

Acessório A40 – Cobre-bota com sola

98810

98820

100 ×

CAT. I

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

Cobre-sapato com sola A10
Fabricado com o mesmo material antiestático utilizado no fato de proteção A50
Descrição

Tamanho/Código

Acessório A10 – cobre-sapato + sola

8272

200 ×

CAT. I

Acessório A10 – cobre-sapato XL + sola 8273

200 ×

CAT. I

Conteúdo da embalagem

Classiﬁcação EPI

1000 ×

CAT. I

Descrição

Tamanho/Código

Acessório A10 – Touca

82600

Cor

Cor

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios
e riscos.

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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Proteção
ocular e facial
JACKSON SAFETY*

!

Facto:

ƔEstima-se que ocorram 1000 lesões
oculares por dia no local de trabalho
ƔMais de 90% das lesões oculares são
evitáveis se for utilizada proteção
ocular apropriada1

1 - www.osha.europa.eu
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As nossas
soluções:
A nossa gama de
proteções oculares e
faciais satisfaz as suas
necessidades crescentes
de compatibilidade com
o trabalhador, ao mesmo
tempo que protege a
sua força de trabalho,
aumentando a segurança
e a rentabilidade no local
de trabalho

Os seus
benefícios:
Saúde e Segurança - hastes
antideslizantes para reduzir o
deslizamento aumentando a segurança
do trabalhador, enquanto que o
revestimento anti-embaciamento
aumenta a visibilidade do utilizador
Produtividade - design leve e
confortável para poderem ser usados
durante um turno completo com
impacto mínimo no utilizador
Rentabilidade - resistência ao impacto,
durabilidade e revestimentos anti-riscos
permitindo prolongar o tempo de vida
útil dos óculos

Óculos de proteção
JACKSON SAFETY*
Seleção de produtos
Um novo e elegante padrão de óculos
de proteção que melhora o conforto e a
segurança e aumenta o desempenho do
trabalhador.

• Todos os estilos estão em conformidade com a EN166:1F (2001)
• Estilos adequados para mulheres e homens
• 99,9% de proteção contra os raios UVA/UVB em conformidade com a EN166:
2001

Guia de seleção
Óculos de proteção JACKSON SAFETY*
Descrição das lentes

Gama de Óculos de Proteção da JACKSON SAFETY*

V60
Nemesis Rx

Lentes claras – A maior nitidez óptica
– permitem uma transmissão máxima
de luz visível. Ideais para aplicações
internas

V50
Calico

AF/AS

V40
HellRaiser

AM

V30
Nemesis
Anti-riscos

AS/AF

V30
Nemesis

AM

V30
Nemesis VL

AM

V20
Purity

V10
Unispec

V10
Element

AM

(1)
Lentes fumadas – Para utilização
exterior quando os raios solares
brilhantes e a claridade provocam fadiga
e esforço na vista

AF/AS

AS/AF

Lentes âmbar – Propriedades de recolha
de luz – fornecem elevada visibilidade e
bom contraste em condições de baixa
luminosidade

AF/AS

AS/AF

Lentes de elevado desempenho
interior/exterior – Reduzem a claridade

Lentes espelhadas – Reﬂetem e
reduzem a quantidade de luz e calor
que passam através das lentes quando
trabalha no exterior

Lentes para soldadura I.V./U.V. 3,0 –
Fornecidas com uma tonalidade DIN
3 certiﬁcada CE com proteção contra
I.V./U.V. para aplicações relacionadas
com a soldadura

Lentes para soldadura I.V./U.V. 5,0 –
Fornecidas com uma tonalidade DIN
5 certiﬁcada CE com proteção contra
I.V./U.V. para aplicações relacionadas
com a soldadura

1 - Disponíveis nas seguintes gamas de dioptria: +1,0, +1,5, +2,0, +2,5, +3,0
AF = Revestimento anti-embaciamento – oferece o mais elevado nível de proteção e cumpre a norma EN 166 N
AM = Revestimento anticondensação – reduz a condensação nas lentes e contraria os efeitos das alterações repentinas de temperatura/humidade
AS = Revestimento anti-riscos – o revestimento resistente a riscos oferece um elevado nível de proteção contra riscos, em conformidade com a norma EN166 K

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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Óculos de proteção
JACKSON SAFETY*
V60 Nemesis Rx, V50 Calico
e V40 HellRaiser
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Lentes de policarbonato resistentes aos impactos que
cumprem a norma europeia EN166 1F

Ɣ Indústria automóvel

Ɣ Design leve e envolvente para maior conforto e proteção
Ɣ 99,9% de proteção contra os raios UVA/UVB

Ajuda a proteger contra perigos
associados a resíduos volantes

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Transporte
Ɣ Indústria transformadora
Ɣ Indústria alimentar

Óculos de proteção V60
Nemesis Rx
EN166:2001

Ɣ Todos os pares incluem uma fita de pescoço

Ɣ Estilo bifocal com dioptrias para melhorar a visão
Ɣ Disponíveis com +1,0 a +3,0 dioptrias
Ɣ Design avançado do clipe nasal que contém a
transpiração

Óculos de proteção V50
Calico
EN166:2001

Ɣ Versão melhorada do popular design V50
Ɣ A proteção de espuma anti-embaciamento e contra
partículas fornece proteção adicional em torno das
lentes
Ɣ Revestimento anti-embaciamento das lentes que
cumpre a norma europeia EN166 N

Ɣ Revestimento anti-riscos das lentes que cumpre a
norma europeia EN166 K
Ɣ A fita amovível de fixação ao braço ou à cabeça
permite uma conversão fácil dos óculos em óculos
de proteção

Óculos de proteção V40
HellRaiser
EN166:2001

Ɣ Estilo aerodinâmico tipo óculos de sol
Ɣ Design leve e flexível

Gama

+1,0

+1,5

+2,0

+2,5

+3,0

Conteúdo da embalagem

V60 Nemesis Rx

28618

28621

28624

28627

28630

1×

Gama

A/M Claras

Fumadas

Interior/Exterior

Âmbar

Espelhadas

I.V./U.V. 3,0

I.V./U.V. 5,0

Conteúdo da embalagem

V50 Calico

256722,4

256752,4

–

256742,4

–

–

–

1×

× 12

= 12 pares

V40 HellRaiser

286153

25714

25716

–

–

–

–

1×

× 12

= 12 pares

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Com revestimento anti-embaciamento (AF)
3 - Com revestimento anticondensação (AM)
4 - Com revestimento anti-riscos (AS)
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Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

×6

= 6 pares

Óculos de proteção
JACKSON SAFETY*
V30 Nemesis, V30 Nemesis VL
e V20 Purity
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Lentes de policarbonato resistentes aos impactos que
cumprem a norma europeia EN166 1F
Ɣ Design leve e envolvente para maior conforto e proteção
Ɣ 99,9% de proteção contra os raios UVA/UVB

Ɣ Indústria automóvel

Ajuda a proteger contra perigos
associados a resíduos volantes

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Transporte
Ɣ Indústria transformadora
Ɣ Indústria alimentar

Óculos de proteção V30
Nemesis
EN166:2001

Ɣ Produto mais popular - estilo elegante e desportivo
Ɣ Anti-riscos e anti-embaciamento disponíveis em 3 tipos de
lentes
Ɣ Hastes macias para maior conforto
Ɣ Todos os pares incluem uma fita de pescoço

Óculos de proteção V30
Nemesis VL
EN166:2001

Ɣ Design ultraleve sem armação
Ɣ Design sem armação superior para aumentar a visão
superior e periférica
Ɣ Perfil compacto para rostos mais pequenos

Ɣ Hastes antideslizantes
Ɣ Inclui fita de pescoço

Óculos de proteção V20
Purity
EN166:2001

Ɣ Uma estética excelente para óculos de proteção leves e
económicos
Ɣ Lentes envolventes para uma maior proteção dos olhos
Ɣ Hastes almofadadas confortáveis

Gama

A/M Claras

Fumadas

Interior/Exterior

Âmbar

Espelhadas

I.V./U.V. 3,0

I.V./U.V. 5,0

Conteúdo da embalagem

V30 Nemesis
Anti-riscos

256793
257202,4

–
257402,4

25685

25673
257302,4

25688

25692

25694

1×

× 12

= 12 pares

V30 Nemesis VL

257013

25704

25697

–

–

–

–

1×

× 12

= 12 pares

V20 Purity

256543

25652

25656

–

–

–

–

1×

× 12

= 12 pares

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Com revestimento anti-embaciamento (AF)
3 - Com revestimento anticondensação (AM)
4 - Com revestimento anti-riscos (AS)

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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Proteção facial JACKSON SAFETY*
V10 Unispec e V10 Element

As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Oferecem proteção contra os impactos
Ɣ São modulares – pode reutilizar um protetor da testa
com várias proteções faciais e deve encomendá-lo
separadamente (F20)

Ajuda a proteger contra perigos
associados a resíduos volantes

Ɣ Uma ampla variedade de indústrias

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Óculos de proteção V10
Unispec
EN166:2001

Ɣ Proteção envolvente de baixo custo com lente única
de policarbonato e armação sem revestimento
Ɣ Adapta-se à maioria dos óculos graduados

Ɣ Proteções laterais para uma proteção adicional

Ɣ Linha leve e popular com preço acessível
Ɣ Ponte nasal universal para maior conforto

Ɣ Totalmente dieléctricos

Óculos de proteção V10
Element
EN166:2001

Gama

Transparentes

Fumadas

Interior/Exterior

Espelhadas

I.V./U.V. 3,0

I.V./U.V. 5,0

Conteúdo da embalagem

V10 Unispec

25646

–

–

–

25647

25648

1×

× 50

= 50 pares

V10 Element

25642

–

25644

25645

–

–

1×

× 12

= 12 pares

Proteção facial da JACKSON SAFETY*
Proteção facial e protector da testa F20
Proteção facial
F20 Policarbonato
Ɣ Proteção de todo o rosto contra partículas e faíscas
Ɣ Conformidade com o nível B da EN166 para Proteção
contra Impactos de Média Energia (120 m/s)
Ɣ Conformidade com o nível 2 da EN166 para
Utilização Intermitente

Protetor da testa
J-Maxx
Ɣ Fornece proteção em torno da testa e mantém
seguro o protetor facial
Ɣ Fita ajustável à cabeça para melhor adaptação ao
utilizador

Descrição
Proteção facial de policarbonato F20
Protetor da testa J-Maxx

Código

Lente

Conteúdo da embalagem

28650

Clara, solta

12 ×

= 1 embalagem

28640

n/a

10 ×

= 1 embalagem

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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Ɣ Sistema lateral de ajuste para maior conforto do
utilizador
Ɣ Sistema de abertura fácil de utilizar para remoção
rápida

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

JACKSON SAFETY*
Proteção auditiva

!

Facto:

Ɣ 16% dos europeus adultos, mais de 71
milhões de pessoas, sofrem de uma
perda auditiva superior a 25 dB1
Ɣ Os custos anuais para a sociedade
por indivíduo são de €2200 no caso
de uma perda de audição ligeira,
€6600 no caso de uma perda de
audição moderada e €11 000 no
caso de uma perda de audição grave
ou profunda1

As nossas
soluções:
As nossas soluções
cobrem as suas
necessidades, garantindo
conforto, proteção,
higiene, eficiência e
produtividade, reduzindo
o desperdício e ajudando
a construir um local de
trabalho excepcional.

Os seus
benefícios:
Saúde e Segurança - o design exclusivo
e a espuma flexível melhoram o
conforto do utilizador, garantindo a
compatibilidade e protegendo a força
de trabalho
Produtividade - o enfoque no conforto
reduz o tempo despendido pelos
trabalhadores no reajuste de uma
proteção auditiva desconfortável
Rentabilidade - o design superior
reduz a frequência com que a proteção
auditiva necessita de ser substituída

1 - www.hear-it.org
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Proteção auditiva
Responsabilidades legais e seletor de
produtos

Porque é importante a
proteção auditiva?

140

LIMIAR DE DOR

120

Carro de corridas

100

Martelo pneumático

80

Interior de um automóvel a 110 km/h

Avião a jacto

A exposição contínua a ruídos que ultrapassem
determinados níveis causa lesões auditivas
permanentes.
As células do ouvido não podem ser reparadas nem
regeneradas.

Forjaria
Camião pesado

Escritório movimentado
60
Fala

Em que momento
se torna um problema?

40

Sala de estar

20

Quarto de dormir

0

LIMIAR DE AUDIÇÃO

Biblioteca

Os trabalhadores estão expostos a níveis de ruído de
diferentes frequências que podem variar conforme
o tipo de indústria e o tipo de atividades realizadas.
Os níveis de ruído superiores a 80 dB começarão a
causar lesões auditivas progressivas à medida que a
intensidade do ruído e a exposição aumentam.

Responsabilidades do
empregador

Anos de exposição
0

<1

10

A legislação sobre ruídos da UE obriga o empregador
a disponibilizar proteção auditiva adequada sempre
que o ruído exceder os 80 dB(A). Com níveis de 85
dB, os empregadores devem disponibilizar e impor o
uso da Proteção Auditiva.
As normas europeias requerem que o equipamento
de proteção auditiva seja testado para determinar
a relação sinal-ruído (SNR) de cada produto. Esta
é calculada com a substração do nível do ruído
ambiente pelos níveis ﬁnais de ruído pretendido, no
órgão ﬁnal auditivo do ouvido.

Perda auditiva (dB)

5-9
20
30
15-19
40
40-52
50
Variação fala-audição
0,5

1
2
3
Frequência (kHz)

4

6

8

Guia de seleção de produtos
Descrição
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SNR

Multiusos

Conforto

Espuma
ﬂexível

Fácil de
ajustar

Design
inovador

Peça
sobresselente

Disponível na versão
sensível ao detetor
de metais

JACKSON SAFETY*
Tampões auditivos multiusos H50

23

3

3333

33

33

333

67237

7

JACKSON SAFETY*
Tampões auditivos ComfortFlex multiusos
H30

28

3

333

33

33

33

7

7

JACKSON SAFETY*
Tampões auditivos H20

25

3

33

3

3

3

7

3

JACKSON SAFETY*
Tampões auditivos descartáveis H10

31

7

33

3

Necessitam
de
moldagem

3

7

3

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

JACKSON SAFETY*
Proteção auditiva
Proteção auditiva H50/H30
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Elevada visibilidade para facilitar a monitorização da
conformidade
Ɣ Sem látex, silicone, PVC e ftalatos
Ɣ Conformidade com a EN352-2: 2002
Ɣ Garantia de qualidade segundo a ISO 9001: 2000
Ɣ Estilos adequados para mulheres e homens

Ɣ Ambientes com níveis médios de ruído

Ajuda a proteger contra perigos
associados ao ruído

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Ambientes poeirentos/sujos
Ɣ Ambientes exigindo uma eﬁciência superior

Proteção auditiva multiusos H50

SNR 23

Auriculares de Proteção
Design de encaixe patenteado:
Ɣ Concebidos para facilitar a introdução e a remoção
Ɣ Concebidos para garantir conforto prolongado
Ɣ Auriculares leves para uma fixação segura
Ɣ Concebidos para não interferirem com outros EPI
Ɣ Concebidos para utilização com as Almofadas
Sobresselentes H50 JACKSON SAFETY*

Fáceis de utilizar:
Ɣ Espuma flexível moldada exclusivamente para
adaptação à abertura do canal auditivo
Ɣ Introdução e remoção fáceis e higiénicas,
minimizando o risco de contaminação por contacto
direto das mãos com a espuma
Ɣ Estojo individual para cada par
Ɣ Opções disponíveis com fita e sem fita
Ɣ Reutilizáveis, permitem reduzir o custo de utilização e
aumentar a eficiência e a produtividade

Proteção auditiva multiusos H50
Almofadas Sobresselentes
Ɣ Sistema de almofadas sobresselentes para utilização
juntamente com a proteção auditiva H50 da
JACKSON SAFETY*
Ɣ Pode utilizar inúmeras almofadas sobresselentes num
único auricular

Ɣ Sistema de ranhuras de sentido único para evitar erros
de ajuste
Ɣ Reutilizáveis, permitem reduzir o custo de utilização

Proteção auditiva H30

SNR 28

Tampões auditivos ﬂexíveis
Desenho cónico exclusivo2:
Ɣ Ajuste personalizado rápido e confortável
Ɣ Elimina a necessidade de moldagem da espuma
Ɣ Fornece proteção instantânea após a introdução
– não é necessário aguardar pela expansão da
espuma

Fáceis de utilizar:
Ɣ Flexibilidade e simplicidade proporcionam mais
conforto ao utilizador
Ɣ Introdução e remoção fáceis e higiénicas, evitando a
contaminação da espuma pela mão
Ɣ Cada par possui um estojo individual
Ɣ Reutilizáveis, permitem reduzir o custo de utilização

Descrição

Código

Conteúdo da embalagem

Auriculares de proteção H50 sem ﬁta

67235

8×

× caixas de 10 pares = 80 pares

EN 352-2, SNR 23

Auriculares de proteção H50 com ﬁta 67236

8×

× caixas de 10 pares = 80 pares

EN 352-2, SNR 23

Almofadas sobresselentes H50

67237

4×

× caixas de 50 pares = 200 pares

N/A (apenas se aplica quando utilizadas com os
67235/6)

Tampões auditivos H30 sem ﬁta

67227

4×

× caixas de 50 pares = 200 pares

Marca EN

EN 352-2, SNR 28

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Patente pendente

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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JACKSON SAFETY*
Proteção auditiva
Proteção auditiva H20/H10
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Sem látex, silicone e ftalatos

Ɣ Industrias exigindo higiene, eficiência e produtividade superiores (H20)

Ɣ Disponíveis em dispensador de parede

Ɣ Ambientes com níveis médios de ruído (H20)

Ɣ Conformidade com a EN352-2: 2002

Ɣ Ambientes com níveis elevados de ruído (H10)

Ɣ Garantia de qualidade segundo a ISO 9001: 2000

Ɣ Indústria alimentar (H10 e H20 sensíveis ao detetor de metais)

Ajuda a proteger contra perigos
associados ao ruído

Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Proteção auditiva H20

SNR 27
MD

Tampões auditivos reutilizáveis
Ɣ Elevada visibilidade para facilitar a monitorização
Ɣ Cada par possui uma bolsa autoadesiva
Ɣ Opções disponíveis com fita e sem fita
Ɣ Também disponíveis na versão para detetor de metais
com fita
Ɣ Design flexível para garantir conforto e ajuste

Ɣ Design específico para uma fixação e colocação
mais simples
Ɣ Cada par embalado individualmente em bolsas
autoadesivas para maximizar a produtividade e a
eficiência
Ɣ Ideais para ambientes com níveis de ruído médios a
baixos

Proteção Auditiva H10

SNR 34
MD

Tampões Auditivos Descartáveis
Ɣ Espuma flexível e moldável para facilitar a introdução
Ɣ Elevada visibilidade para facilitar a monitorização
Ɣ Cada par embalado individualmente
Ɣ Opções disponíveis com fita e sem fita

SNR 25

SNR 31

Ɣ Também disponíveis na versão para detetor de
metais com fita
Ɣ Mais compridos e mais macios para uma introdução
correta
Ɣ Tempo de expansão ideal
Ɣ Ideais para ambientes com níveis elevados de ruído

Tampões auditivos descartáveis H10
Embalagem a granel
Ɣ Com tampões auditivos descartáveis de espuma H10
sem fita
Ɣ 500 pares (ou 1000 tampões auditivos) embalados
numa bolsa de polipropileno

Tampões auditivos descartáveis H10
Dispensador
Ɣ Para montagem na parede e pronto para usar
Ɣ Abertura fácil da tampa para enchimento rápido
Ɣ A campânula transparente permite verificar quando
deve proceder ao seu enchimento

Descrição

Código

Conteúdo da embalagem

Marca EN

Tampões auditivos reutilizáveis H20 sem ﬁta

67220

4×

× caixas de 100 pares = 400 pares

EN 352-2, SNR 25

Tampões auditivos reutilizáveis H20 com ﬁta

67221

4×

× caixas de 100 pares = 400 pares

EN 352-2, SNR 25

H20 sensíveis ao detetor de metais com ﬁta

13822

4×

× caixas de 100 pares = 400 pares

EN 352-2, SNR 27

Tampões auditivos descartáveis H10 sem ﬁta

67210

8×

× caixas de 200 pares = 1600 pares

EN 352-2, SNR 31

Tampões auditivos descartáveis H10 com ﬁta

67212

8×

× caixas de 100 pares = 800 pares

EN 352-2, SNR 31

H10 sensíveis ao detetor de metais com ﬁta

13821

8×

× caixas de 100 pares = 800 pares

EN 352-2, SNR 34

Embalagem a granel de tampões auditivos
descartáveis H10 - Laranja/regulares sem ﬁta

25708

4×

× caixas de 500 pares = 2000 pares

EN 352-2, SNR 31

Dispensador de tampões auditivos
descartáveis H10 - Preto/Universal

25709

1 x dispensador = 1 embalagem

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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Ɣ Modelo e ferragens de montagem incluídos
Ɣ Instruções de utilização incluídas na parte dianteira
para incentivar uma introdução correta do produto

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

JACKSON SAFETY*
Máscaras

!

Facto:

Ɣ 22 % dos trabalhadores inalam fumos
e vapores durante, pelo menos, um
quarto do seu tempo de trabalho1
Ɣ As substâncias perigosas contribuem
significativamente para o sofrimento
de mais de 7 milhões de pessoas
vítimas de doenças profissionais1

A nossa
solução:
As nossas máscaras
foram concebidas para
proporcionar máximo
conforto e respirabilidade
e minimizar o impacto
no desempenho do
utilizador

Os seus
benefícios:
Saúde e Segurança - a vedação
moldável ao nariz permite evitar fugas e
proteger a sua força de trabalho
Produtividade - as fitas da cabeça
confortáveis permitem aos utilizadores
usar as máscaras durante um período
de tempo mais longo sem a perda
de tempo e esforço associada à
substituição das mesmas
Rentabilidade - o Teste Dolomite
garante um comprovado desempenho
de filtragem ao longo do tempo, o que
significa que as máscaras duram mais
tempo, permitindo poupar dinheiro

1 - www.osha.europa.eu
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Máscaras JACKSON SAFETY*
Dobráveis R30/R20

As nossas soluções:

Áreas de utilização:

Ɣ Vedação moldável ao nariz em material hidrófugo – melhor
vedação para evitar fugas e reduzir o embaciamento dos
óculos de proteção

Ɣ Indústria transformadora

Ɣ Respirabilidade e desempenho de filtragem excelentes

Ɣ Obras

!

Ajuda a proteger contra perigos
associados a poeiras, névoas e
fumos
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Indústria alimentar

Ɣ As fitas sem látex ajustáveis à cabeça permitem uma fixação
confortável e segura
Ɣ Sem látex: para prevenir reações alérgicas
Ɣ Com carga electrostática e filtro mecânico
Ɣ Em embalagens individuais para uma maior higiene
Ɣ Marca CE de acordo com a EN 149: 2001 + A1: 2009

Máscara R30 FFP3 RD
Com válvula
Ɣ Teste Dolomite aprovado – comprovado
desempenho de filtragem ao longo do tempo
Ɣ Válvula de exalação – maior conforto com a redução
do calor e da humidade
Ɣ Teste de carga de 120 mg aprovado – cumpre os
regulamentos em vigor – desempenho de filtragem
mesmo quando o material do filtragem está sujeito a
elevadas cargas de partículas
Ɣ Revestimento interior extremamente macio –
conforto adicional
Ɣ Distribuição fácil – sem penetração de poeiras na
caixa
Ɣ Código de cor vermelha – fácil distinção do nível de
desempenho (FFP3)
Ɣ Reutilizáveis (R)

Proteção contra:
Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo
Ɣ Fumos metálicos
Ɣ Produtos cáusticos
Ɣ Solventes

Máscara de carbono R20 FFP2 NR
Com válvula
Ɣ A camada de carbono ajuda a acabar com os
odores incómodos abaixo do Nível de Exposição no
Local de Trabalho (WEL)
Ɣ Válvula de exalação – maior conforto com a redução
do calor e da humidade
Ɣ Código de cor amarela – fácil distinção do nível de
desempenho (FFP2)

Proteção contra:
Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo
Ɣ Vapores orgânicos

Descrição

Código

Máscara com válvula R30 FFP3 RD

62980

Máscara de carbono com válvula R20 FFP2
NR

62970

Código de cores

Conteúdo da embalagem
10 ×

× 15

= 150

10 ×

× 15

= 150

Classiﬁcação EPI

Marca EN

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
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Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com

Máscaras JACKSON SAFETY*
Dobráveis R20/R10

As nossas soluções:

Áreas de utilização:

Ɣ Vedação moldável ao nariz em material hidrófugo – melhor
vedação para evitar fugas e reduzir o embaciamento dos
óculos de proteção

Ɣ Indústria transformadora

Ɣ Respirabilidade e desempenho de filtragem excelentes

Ɣ Obras

Ɣ Indústria alimentar

!

Ajuda a proteger contra perigos
associados a poeiras, névoas e
fumos
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ As fitas sem látex ajustáveis à cabeça permitem uma fixação
confortável e segura
Ɣ Sem látex: para prevenir reações alérgicas
Ɣ Com carga electrostática e filtro mecânico
Ɣ Em embalagens individuais para uma maior higiene
Ɣ Marca CE de acordo com a EN 149: 2001 + A1: 2009

Máscara R20 FFP2 RD
Com válvula

Proteção contra:

Ɣ Teste Dolomite aprovado – comprovado
desempenho de filtragem ao longo do tempo
Ɣ Válvula de exalação – maior conforto com a redução
do calor e da humidade
Ɣ Código de cor amarela – fácil distinção do nível de
desempenho (FFP2)
Ɣ Reutilizáveis (R)

Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo

Máscara R20 FFP2 RD
Sem válvula

Proteção contra:

Ɣ Teste Dolomite aprovado – comprovado
desempenho de filtragem ao longo do tempo
Ɣ Código de cor amarela – fácil distinção do nível de
desempenho (FFP2)
Ɣ Reutilizáveis (R)

Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo

Máscara R10 FFP1 NR
Sem válvula

Proteção contra:

Ɣ Código de cor azul – fácil distinção do nível de
desempenho (FFP1)
Ɣ Reutilizáveis (R)

Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo

Descrição

Código

Máscara com válvula R20 FFP2 RD

62960

Máscara sem válvula R20 FFP2 RD

62940

Máscara sem válvula R10 FFP1 R

62920

Código de cores

Conteúdo da embalagem
10 ×

× 15

= 150

10 ×

× 20

= 200

10 ×

× 20

= 200

Classiﬁcação EPI

Marca EN

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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Máscaras JACKSON SAFETY*
Gama de ﬁtas conforto moldáveis R30/
R20
As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Sem látex: para prevenir reações alérgicas
Marca CE de acordo com a EN 149: 2001 + A1: 2009
Descartáveis
Espuma flexível para o nariz com camada de tecido para
aumentar o conforto e reduzir o embaciamento dos óculos
Ɣ Desenho convexo, grampo do nariz e fita extra larga
ajustável para um encaixe perfeito em vários formatos de
rosto

Ɣ Indústria alimentar

Ajuda a proteger contra perigos
associados a poeiras, névoas e
fumos
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Indústria transformadora
Ɣ Obras

Máscara de partículas R30 FFP3 NR
Com dupla válvula
Ɣ Válvulas duplas concebidas para maximizar a saída
do fluxo de ar quente e húmido do rosto e ajudar a
reduzir o embaciamento dos óculos
Ɣ Código de cor vermelha para uma fácil distinção do
nível de desempenho (FFP3)
Ɣ Teste Dolomite aprovado – comprovado
desempenho de filtragem ao longo do tempo

Proteção contra:
Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo
Ɣ Fumos metálicos

Máscara contra odores incómodos R20 FFP2D NR
Com dupla válvula
Ɣ Máscara FFP2 descartável revestida com carbonato
de potássio que protege o utilizador de odores
incómodos de vapores orgânicos abaixo do Nível de
Exposição no Local de Trabalho (WEL)
Ɣ Com dupla válvula para maior conforto respiratório
Ɣ Código de cor amarela para uma fácil distinção do
nível de desempenho FFP2

Proteção contra:
Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo
Ɣ Fumos metálicos
Ɣ Vapores orgânicos

Máscara R20 FFP2 NR D
Com dupla válvula
Ɣ Válvulas duplas concebidas para maximizar a saída
do fluxo de ar quente e húmido do rosto e ajudar a
reduzir o embaciamento dos óculos
Ɣ Código de cor amarela para uma fácil distinção do
nível de desempenho (FFP2)
Ɣ Teste Dolomite aprovado – comprovado
desempenho de filtragem ao longo do tempo

Proteção contra:
Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo
Ɣ Fumos metálicos

Descrição

Código

Máscara com dupla válvula R30 FFP3D NR

64590

Máscara com dupla válvula R30 FFP3D NR2

64570

Máscara contra odores incómodos R20 FFP2 NR
Com dupla válvula

64560

Máscara com dupla válvula R20 FFP2 NR D

64550

Código de cores

Conteúdo da embalagem
8×

× 10

= 80

8×

× 10

= 80

8×

× 10

= 80

8×

× 10

= 80

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.
2 - Tamanho pequeno
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Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com

Classiﬁcação EPI

Marca EN

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

Máscaras JACKSON SAFETY*
Gama de ﬁtas conforto moldáveis R10

As nossas soluções:

!

Áreas de utilização:

Ɣ Sem látex: para prevenir reações alérgicas

Ɣ Indústria alimentar

Ɣ Marca CE de acordo com a EN 149: 2001 + A1: 2009

Ɣ Indústria transformadora

Ɣ Descartáveis

Ɣ Obras

Ajuda a proteger contra perigos
associados a poeiras, névoas e
fumos
Ajuda a reduzir os desperdícios
com inventário e deslocações1

Ɣ Espuma flexível para o nariz com camada de tecido para
aumentar o conforto e reduzir o embaciamento dos óculos
Ɣ Desenho convexo, grampo do nariz e fita extra larga
ajustável para um encaixe perfeito em vários formatos de
rosto

Máscara de partículas R10 FFP1 NR
Com dupla válvula

Proteção contra:

Ɣ Válvulas duplas concebidas para maximizar a saída
do fluxo de ar quente e húmido do rosto e ajudar a
reduzir o embaciamento dos óculos
Ɣ Código de cor azul para uma fácil distinção do nível
de desempenho (FFP1)

Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo

Máscara de partículas R10 FFP1 NR
Sem válvula

Proteção contra:

Ɣ Código de cor azul para uma fácil distinção do nível
de desempenho (FFP1)

Ɣ Poeiras finas
Ɣ Névoas à base de água ou óleo

Descrição

Código

Máscara com dupla válvula R10 FFP1 NR

64260

Máscara sem válvula R10 FFP1 NR

64250

Código de cores

Conteúdo da embalagem
8×

× 10

= 80

8×

× 20

= 160

Classiﬁcação EPI

Marca EN

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

CAT. III

EN 149: 2001 + A1: 2009

1 - Consulte a página 48 para obter mais informações sobre desperdícios e riscos.

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com

43

Os nossos serviços para si

i n fo fa x @ k c c . c o m

INFOFAX é o nosso serviço de apoio ao cliente para
esclarecimento de questões técnicas e de apoio
relacionadas com os nossos produtos, incluindo certificação,
especificações e resistência a químicos. Envie-nos a sua
questão por correio eletrónico e teremos todo o prazer em
responder-lhe num prazo de 48 horas.*

*Este serviço está disponível de segunda a sexta-feira, excluindo feriados.

Os EPI e os fornecimentos industriais podem ter um impacto real nos seus
programas de melhoria contínua e de produção magra. Mesmo quando julga ter
otimizado todos os processos ou racionalizado os fornecimentos industriais, é
possível que ainda exista algo por fazer.
O programa Local de Trabalho Eficiente pode ajudar. Este começa por uma "Volta
pelos Desperdícios e Riscos", onde visitará as suas instalações para ver em primeira
mão como funciona a sua empresa.

Vamos dar uma volta…

Mais informações
Pode obter mais informações sobre a proteção química
dos nossos EPI visitando:
www.kcpliterature.com (ID 4908)

Pode obter informações técnicas sobre os nossos EPI
visitando:
www.kcpliterature.com (ID 4909)
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Simpliﬁcar a conformidade
Gestão visual

Promoção da
eﬁciência nas
instalações
Compreendemos a necessidade

UTILIZAÇÃO CORRETA DO EQUIPAMENTO
KLEENGUARD*
Fatos de proteção A80
& A71

JACKSON SAFETY*
JACKSON SAFETY*
Resistentes a químicos G80 V30 Nemesis

RESIDENTE
A QUÍMICOS

PROTEÇÃO
QUÍMICA

Papel e valor da gestão visual nas suas instalações

Fornecemos as ferramentas

Ferramentas de gestão visual por medida, adequadas às suas
necessidades individuais

Ajudamos a reduzir o
desperdício

Ajudamos a impulsionar a eﬁciência e a reduzir o desperdício
de conhecimentos
Este é parte integral das

WETTASK*
Sistema de limpeza

REDUÇÃO DE
SOLVENTES E
EMISSÕES

RESISTENTE
A IMPACTOS

19,4% dos trabalhadores industriais estão
expostos a, pelo menos, um químico 10
horas ou mais por semana*

SABIA QUE?
*HSE executive report 10/2012

Detalhes sobre a reposição:

Informações
adicionais:

Chefe de turno:

Ref.ª PON:

Avaliação
com enfoque
na produção
magra

"Soluções de Serviço" que compõem

The Efficient

Workplace

Soluções de
produtos
personalizadas

Soluções de
serviço

Responsabilidades legais
A legislação europeia exige uma proteção pessoal
adequada para os seus trabalhadores
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* tem as
respostas
Simpliﬁcamos o cumprimento destas obrigações
através de:
• Produtos de alta qualidade, tecnicamente
comprovados
• Design que permite melhorar o desempenho

Sistema de identificação de produtos
KIMEBERL-CLARK PROFESSIONAL*, com
identificação, pedidos e uso simples, que inclui:
• Código de cores para facilitar a identiﬁcação (apenas
para máscaras e luvas selecionadas)
• Símbolos normalizados para indicar que os produtos
cumprem ou excedem os requisitos de normas
europeias especíﬁcas

• Assistência técnica

• Embalagem para proteger o equipamento enquanto
não é utilizado

• Gamas versáteis com tamanhos disponíveis para
quase todos os trabalhadores

• Contactos do serviço de assistência técnica da
INFOFAX

• Fabrico com garantia de qualidade

• Informações ao utilizador em vários idiomas

Para consultas técnicas, por favor escreva para InfoFax em infofax@kcc.com
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Outros aspetos essenciais da
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
Produtos concebidos para ajudar a aumentar a
eﬁciência e a produtividade
Além da ampla gama de Equipamento de Proteção Individual apresentada no presente catálogo,
fornecemos também uma gama completa de Soluções para Soldadura, Limpeza e Sanitários.
SOLUÇÕES PARA SOLDADURA
Oferecemos uma gama completa de Equipamento de Proteção Individual para proteção do olhos,
do rosto e da cabeça contra os diversos perigos relacionados com as tarefas
de soldadura.
Para o ajudar a manter-se seguro e produtivo durante as suas tarefas,
oferecemos uma ampla gama de ﬁltros de soldadura e de capacetes, alguns
deles permitindo cobrir as necessidades adicionais de proteção respiratória
contra perigos respiratórios especíﬁcos.

SOLUÇÕES DE LIMPEZA - A EFICIÊNCIA COMO PRIORIDADE
Sabemos que é importante para si melhorar a eﬁciência. Este tem sido e continua a ser o nosso
primeiro objetivo. Trabalhando em conjunto, as nossas soluções de limpeza podem responder mais
eﬁcazmente aos desaﬁos do seu local de trabalho.

SOLUÇÕES PARA SANITÁRIOS
Em questões de ambiente nos sanitários, somos nós que deﬁnimos os padrões. Comprometemonos a fornecer soluções que aliam imagem e higiene de qualidade superior através de uma
impressionante gama de produtos inovadores.

Para mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.com
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A nossa visão de sustentabilidade –

CRIAMOS UM MUNDO MELHOR PARA SI
Na KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* acreditamos que a sustentabilidade é essencial a qualquer atividade.
É por isto que trabalhamos para um conjunto de metas de sustentabilidade. Pode conﬁar que, ao adquirir os nossos
produtos, não só estará a melhorar a saúde dos seus funcionários, como a apoiar um mundo mais sustentável.

Planeta

Pessoas

Ambiente de
Oferece as ferramentas
necessárias para reduzir a
propagação de germes que
provocam doenças.

Os recursos não são inﬁnitos,
por isso, trabalhamos
continuamente para reduzir
o impacto ambiental de cada
fase da vida do produto,
desde o design à eliminação
ﬁnal.

Trabalho
Seguro e
Eﬁciente

=
=
=

Funcionários
felizes
nível mais elevado de

Compromisso
mais

Produtividade

O nosso Sistema WETTASK* Luvas azul árctico G10
reduz a utilização de
MAIS
solventes em:
LUVAS POR
CAIXA
ATÉ
que os formatos tradicionais, reduzindo
os resíduos de embalagens até 55%
e reduz os COV

Produto

O nosso Serviço de Gestão de Toalhetes pode remover
e reciclar os nossos toalhetes descartáveis*.

Aspiramos a melhorar o
bem-estar de quem utiliza
os nossos produtos e reduzir
a quantidade de produto
necessária para uma dada
tarefa, ajudando a melhorar a
economia da sua atividade.

As nossas Máscaras
Reutilizáveis Dobráveis
podem ser utilizadas
num máximo de dois
turnos: utilizando menos,
desperdiça-se menos.

Para mais informações sobre os nossos esforços de sustentabilidade, visite www.kcpreducetoday.com
*Disponível apenas em França e na Alemanha.
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Lista de identiﬁcação de DESPERDÍCIOS/RISCOS

Nome/Localidade do cliente: ________________________________________________________________
Nome de contacto: ________________________________________________________________________
Data: _____________________________________________________________________________________
Desperdícios e Riscos

Tipos de riscos
Abrasão
Partículas em suspensão
Queimaduras
Imersão/salpicos de produtos químicos
Compressão/esmagamento
Cortes
Eléctricos
Enredamento
Queda/escorregamento
Resíduos volantes
I.V./U.V.
Impacto
Ruído
Salpicos/pulverização de tintas
Perfuração
Asfixia
Rasgo/fios puxados
Temperaturas extremas
Projeções de soldadura
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Área/Local

Contramedida

8 tipos de desperdícios
Excesso de
produção

Correção
(defeitos)
Espera

Conhecimento

• Conhecimento: desperdício causado pelo não
aproveitamento de todo o potencial dos nossos
funcionários ou pela não transferência da
aprendizagem
• Existências: existências em excesso relativamente
ao previsto

Inventário

Deslocação
(transporte)

• Deslocação: movimento desnecessário de material,
produtos ou informações
• Processamento em excesso: desperdício causado
por execução desnecessária e excessiva de
processos, tarefas ou operações
• Movimento: movimento sem valor acrescentado
de máquinas ou pessoas
• Espera: esperar por alguém ou algo

Movimento

Processamento
em excesso

• Correção: reformulação, defeitos, refugo ou
inspeção
• Excesso de produção: desperdício causado pela
produção de mais produtos ou informações do
que os pretendidos pelo cliente e antes de o cliente
os querer

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* fornece tudo o que
é necessário para manter um local de trabalho mais
saudável, mais seguro e mais produtivo.
Faça a sua encomenda hoje num representante
local
Localize o seu distribuidor local em
www.kcprofessional.com
Visite o nosso sítio da Web para conhecer a gama
completa www.kcprofessional.com

A avaliação do risco inerente à tarefa a ser realizada e a escolha correcta do equipamento de proteção individual
adequado à tarefa são da responsabilidade do empregador. O fabricante, Kimberly-Clark, não se responsabiliza
pela escolha errada nem pelo uso indevido do equipamento de proteção individual apresentado no presente
catálogo. Foram tomadas as devidas precauções para que todas as informações constantes deste catálogo fossem
o mais precisas possível no momento da sua publicação. No entanto, podem ocorrer erros e a legislação sobre
equipamento de proteção individual é permanentemente revista, estando sujeita a alterações durante o período
de vida útil do catálogo. Consequentemente, a especiﬁcação dos produtos pode estar sujeita a alterações. Em
caso de dúvidas relativamente aos produtos apresentados ou à adaptabilidade dos mesmos a determinada tarefa,
aconselhamo-lo a contactar a INFOFAX. Elimine sempre de uma forma segura e apropriada o equipamento de
proteção usado, em conformidade com as regulamentações ambientais europeias, nacionais e locais.

A nossa
promessa
Estamos atentos às pessoas.
Porque as pessoas são o ativo
mais importante.
Elas fazem com que os nossos
locais de trabalho funcionem.
E nós tornamos os seus locais
de trabalho excepcionais.
Locais de Trabalho Excepcionais*
Mais Saudável, Mais Seguro,
Mais Produtivo.

www

Faça a sua encomenda junto do seu distribuidor local hoje
Localize o seu distribuidor local em www.kcprofessional.com

Para informação adicional sobre
Locais de Trabalho Excepcionais*,
consulte: www.kcprofessional.com
®/*Marcas comerciais da Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2013 KCWW Código de Publicação ID4915.09 P 12.13.

