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LÁTEX APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 100% Látex
• Higiene e limpeza
• Indústria alimentícia
• Saneamento básico
• Construção civil
• Manutenção
• Metal mecânica
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Médico hospitalar
• Uso doméstico e 
outras

EN 388Espessura 0,40 mm ou 400 Micra

Acabamento Palma antiderrapante / Colméia

Revest. interno Algodão Flocado

C.A. 33.326

Tam. disponíveis P M G GG

Embalagem 12 Pares

Cor Amarelo

HOUSEHOLD
LÁTEX

LÁTEX E NEOPRENE APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Látex e neoprene
• Higiene e limpeza
• Indústria alimentícia
• Saneamento básico
• Construção civil
• Manutenção
• Metal mecânica
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Médico hospitalar
• Uso doméstico e 
outras

EN 388Espessura 0,50 mm ou 500 micra

Acabamento Palma antiderrapante / Diamante

Revest. interno Algodão flocado

C.A. 33.333

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Azul/Amarelo

SUPERMIX
LÁTEX  E NEOPRENE

Luva de segurança, confeccionada com látex e neoprene revestida internamente com flocos de 
algodão, antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.    

NITRÍLICA

Luva de segurança, confeccionada em látex, revestida internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.   

NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 100% borracha nitrílica • Higiene e limpeza
• Construção civil
• Saneamento básico
• Indústria alimentícia 
• Médico hospitalar
• Metal mecânica
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Química
• Pintura
• Uso doméstico e 
outras

EN 388Espessura 0,45 mm ou 450 micra

Acabamento Palma antiderrapante / Diamante

Revest. interno Algodão flocado

C.A. 33.334

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Verde

SUPERGREEN
Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, revestida internamente com flocos de 
algodão, antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.   
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LÁTEX APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 100% Látex
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Saneamento básico
• Indústria alimentícia -
• Frigorífico
• Médico hospitalar
• Metal mecânica
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Uso doméstico e 
outras

EN 388Espessura 0,45 mm ou 450 micra

Acabamento Palma antiderrapante / Diamante

Revest. interno Silver Lined - liso

C.A. 33.332

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Amarelo e Azul

SUPERSILVER
LÁTEX 

NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Borracha nitrílica
• Higiene e limpeza
• Indústria alimentícia
• Saneamento básico
• Construção civil
• Manutenção
• Metal mecânica
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Médico hospitalar
• Uso doméstico e 
outras

EN 388Espessura 0,50 mm ou 500 micra

Acabamento -

Revest. interno Sem revestimento / Clorinado

C.A. 40.506

Tam. disponíveis 8 9 10 11

Embalagem 12 Pares

Cor Verde

NITRILE LONG
NITRÍLICA

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

Luva de segurança, confeccionada com látex, com revestimento interno silver e antiderrapante 
tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.

SUPER LÁTEX
LÁTEX

LÁTEX APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 100% Látex
• Higiene e limpeza
• Indústria alimentícia
• Saneamento básico
• Construção civil
• Manutenção
• Metal mecânica
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Médico hospitalar
• Uso doméstico e 
outras

Espessura 0,70

Acabamento Palma antiderrapante Diamante

Revest. interno Clorinado

C.A. 37.158

Tam. disponíveis M G GG

Embalagem 12 Pares / 244 pares

Cor Natural

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

Composição Sup. têxtil /Borracha Nitrílica • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânico
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Saneamento básico
• Usinagem
• Atividades Secas ou 
úmidas

EN 388

Espessura -

Acabamento Borracha Nitrílica na palma / dorso

Revest. interno -

C.A. 32.033

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Azul

NITRÍLICA 

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na palma e dorso com borracha 
nitrílica.

NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Sup. de algodão/Borracha Nitrílica • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânico
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Saneamento básico
• Usinagem
• Atividades Secas ou 
úmidas

EN 388

Espessura -

Acabamento Borracha Nitrílica na palma / dorso

Revest. interno -

C.A. 32.031

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Azul

SS1001
NITRÍLICA 

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na face palmar e dorso total com 
borracha nitrílica, possui o punho em lona e formato anatômico.

SS1002

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na palma e dorso total com borracha 
nitrílica, possui o punho de segurança e formato anatômico.

NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Sup. têxtil / Borracha Nitrílica • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem
• Atividades necessida-
de de alta sensibilidade 
tátil

EN 388Espessura -

Acabamento Borracha Nitrílica na palma / dorso

Revest. interno -

C.A. 38.646

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Preto

NITRO BLACK
NITRÍLICA
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NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Sup. têxtil wave / Borracha Nitrílica • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânico
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Saneamento básico
• Usinagem
• Atividades Secas ou 
úmidas

EN 388

Espessura -

Acabamento Látex Nitrílica na palma e dorso

Revest. interno -

C.A. 32.033

Tam. disponíveis 6 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Azul

NITRÍLICA 

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil wave, revestida na palma e dorso total com 
borracha nitrílica, possui o punho de segurança e formato anatômico.

SS1002 LIGHT

POLIURETANO 100% PU APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Poliamída e poliuretano

• Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Atividades com 
necessidade de alta 
sensibilidade tátil

EN 388

Espessura -

Acabamento Palmar/pontas dos dedos em P.U.

Revest. interno -

C.A. 32.034

Tam. disponíveis 6 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Preto

SS1003
POLIURETANO (PU) 

Luva de segurança, tricotada com fios de poliamída, sem costura, revestida na palma, face palmar e 
pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano, formato anatômico.

LÁTEX APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Suporte têxtil e Látex • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem
• Atividades com neces-
sidade de sensibilidade 
tátil

EN 388

Espessura -

Acabamento Látex corrugado palma

Revest. interno -

C.A. 32.035

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza e Azul

SS1005
LÁTEX

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na face palmar e pontas
dos dedos com látex, possui punho de segurança e formato anatômico.
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NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Suporte têxtil, Borracha Nitrílica
• Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Saneamento básico
• Usinagem

EN 388

Espessura -

Acabamento Borracha Nitrílica palma / ponta dedos

Revest. interno -

C.A. 32.038

Tam. disponíveis 6 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza

SS1006
NITRÍLICA

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na face palmar e pontas
dos dedos com borracha nitrílica,  possui punho de segurança, formato anatômico.

NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Suporte têxtil e Borracha Nitrílica
• Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Saneamento básico
• Usinagem

EN 388

Espessura -

Acabamento Borracha Nitrílica, palma / ponta dedos

Revest. interno -

C.A. 41.076

Tam. disponíveis 6 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza

SS1006 N
NITRÍLICA

 Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestida na face palmar e pontas dos dedos 
com borracha nitrílica,  possui punho de segurança, formato anatômico.

NITRÍLICA SAND NORMA APLICÁVEL

Composição Hppe, fibra de vidro e poliuretano

EN 388

Espessura -

Acabamento Borracha Nitrílica antiderrapante

Revest. interno -

C.A. 32.039

Tam. disponíveis 6 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza e preto

APLICAÇÃO

• Automobilística • Transporte • Naval, plástica, cerâmica • Manutenção • Metal mecânica 
• Atividades de alta sensibilidade tátil e alta resistência a corte

SS1007N
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com 
polietileno (hppe - polietileno de alta densidade), revestidas com borracha 
nitrílica SAND, na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano, formato 
anatômico.

15cm

30cm
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Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (hppe - 
polietileno de alta densidade), revestidas com látex, na face palmar e pontas dos dedos, punho 
com elastano, formato anatômico.

LÁTEX APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Suporte têxtil / Látex • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem
• Atividades necessida-
de de alta sensibilidade 
tátil

EN 388

Espessura -

Acabamento Corrugado palma e parcial dorso

Revest. interno -

C.A. 31.895

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Verde

SS1009
LÁTEX

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex corrugado, banho 
semi-total ou ¾ com punho em de segurança e formato anatômico.

NITRÍLICA SAND NORMA APLICÁVEL

Composição Fibra de vidro / Polietileno HPPE

EN 388

Espessura -

Acabamento Palmar e pontas dos dedos com PU

Revest. interno -

C.A. 32.036

Tam. disponíveis 6 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza

APLICAÇÃO

• Automobilística • Transporte • Naval, plástica, cerâmica • Manutenção • Metal mecânica 
• Atividades de alta sensibilidade tátil e alta resistência a corte

SS1008
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro 
com polietileno (hppe - polietileno de alta densidade), revestidas com P.U. 
(poliuretano), na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano, formato 
anatômico.

NITRÍLICA SAND APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Suporte têxtil / Látex

•Automobilística 
• Transporte 
• Naval, plástica, 
cerâmica 
• Manutenção 
• Metal mecânica 
• Higiene e limpeza 
• Contrução civil 
• Jardinagem 

EN 388

Espessura -

Acabamento Corrugado na palma e parcial 

Revest. interno -

C.A. 31.896

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza / Preto

SS1010
LÁTEX

15cm

30cm
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Luvas de segurança, confeccionadas em suporte têxtil de Poliamída, revestida com banho total de 
Policloreto Vinílico (PVC) na face palmar e dorso 3/4 e pontas dos dedos, punho com elastano e 
formato anatômico.

PVC APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Poliamída
• Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem
• Logística

EN 388
Espessura -

Acabamento Palma antiderrapante

Revest. interno Nitro Vinílico

C.A. 36.946

Tam. disponíveis 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Preto

SS1013
VINIL

Luva de segurança confeccionadas com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (hppe 
-polietileno de alta performance), revestida com borracha nitrílica, banho duplo LISO e SAND, face 
palmar, dorso e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico.

NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Fibra de vidro / Polietileno HPPE

• Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem

EN 388
Espessura -

Acabamento Palma antiderrapante

Revest. interno Borracha Nitrílica 

C.A. 38.646

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza, Azul e preto

SS1014
NITRÍLICA

LÁTEX VULCANIZADO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Algodão, acrílica e látex

• Construção civil
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Uso doméstico e 
outras

EN 388

Espessura -

Acabamento Vulcanizado antiderrapante palma

Revest. interno -

C.A. 34.370

Tam. disponíveis 10

Embalagem 12 Pares

Cor Branco e laranja

SSRUBBER
LÁTEX VULCANIZADO

Luva de segurança, tricotada com fios de algodão, acrílico e poliamída, revestida com látex 
vulcanizado antiderrapante face palmar e pontas dos dedos, acabamento rugoso, punho com 
elastano, formato anatômico.
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Luva de segurança confeccionada em fios de poliamída e fios de carbono com banho de PU na 
ponta dos dedos, com punho tricotado com elástico e formato anatômico.

Luvas de segurança, confeccionadas em suporte têxtil de Poliamída, revestida com banho total de 
Policloreto Vinílico (PVC) e textura antiderrapante na face palmar e dorso.

POLIAMÍDA E FIOS DE CARBONO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Poliamída com fibras de carbono • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem
• Atividades necessida-
de de alta sensibilidade 
tátil

EN 388

Espessura -

Acabamento PU na ponta dos dedos

Revest. interno Poliamída com fios de carbono

C.A. 41.235

Tam. disponíveis 6 7 8 9 10

Embalagem 12 Pares

Cor Cinza

PVC APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policloreto vinílico (PVC)
•.Automobilística
• Transporte de cargas
perigosas
• Naval, tintas, cerâmica
• Manutenção, química
• Saneamento básico
• Atividades com 
necessidade de contato 
com produtos
• Químicos/orgânicos

EN 388Espessura -

Acabamento Palma e dorso antiderrapante

Revest. interno -

C.A. 36.581

Tam. disponíveis Único

Embalagem 12 Pares

Cor Verde

ANTI ESTÁTICA

SUPER PVC

Poliamída com fios de carbono

PVC

Luva de segurança confeccionada em fios de poliamída e fibra sintética (thermotech) com punho 
de elástico e formato anatômico.

POLIAMÍDA E FIBRA SINTÉTICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Fios de poliamída e fibra sintética • Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem
• Atividades necessida-
de de alta sensibilidade 
tátil

EN 388Espessura -

Acabamento Thermo Tech

Revest. interno

C.A.

Tam. disponíveis Único

Embalagem Par / Individual

Cor Branca

SSCOOL
Poliamída e fibra sintética (thermotech)

Térmica

26cm36cm46cm
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FIO POLIAMÍDA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 100% Poliamída
• Automotiva
• Pintura
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Jardinagem
• Atividades necessida-
de de alta sensibilidade 
tátil
• Uso doméstico e 
outras

EN 388

Espessura -

Acabamento -

Revest. interno -

C.A. 37.317

Tam. disponíveis 10

Embalagem 12 pares / 240 pares

Cor Branca

HELANCA
POLIAMÍDA

Luva de segurança tricotada em fios de 100% poliamída, sem costura, punho com elastano.

Luva Super Nitril é confeccionada 100 % em borracha nitrílica, possui espessura reforçada e 
não contém amido ou talco. Apresenta excelente resistência química para diversas atividades, 
mantendo o tato e a sensibilidade. Não provoca alergia em pessoas sensíveis à borracha natural.

NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 100% Borracha Nitrílica
Indicada para uso em 
diversos segmentos tais 
como:
• Indústria Farmacêutica
• Auto-Peças
• Laboratórios
• Manutenção Industrial
• Inspeção de Materiais
• Indústria Alimentícia
• Controle de Qualidade

Fios -

Acabamento Palma sem antiderrapante

Revest. interno -

C.A. 37.871

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 100 peças

Cor Azul / Lilás

SUPER NITRIL LIGHT
NITRÍLICA

ALGODÃO / POLIÉSTER APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 70% Algodão / 30% poliéster

• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Transporte
• Naval, plástica, 
cerâmica
• Jardinagem
• Metal mecânica
• Uso doméstico e 
outras

EN 388

Fios 04

Acabamento Palma com antiderrapante

Revest. interno -

C.A. Branca 33.529 / Preta 33.818

Tam. disponíveis 10

Embalagem 12 pares / 240 pares

Cor Mesclado / Branco / Preto

PIG
Luvas de segurança, tricotadas com fios de algodão e poliéster, com antiderrapante em pvc na 
face palmar, acabamento em overloque, punho com elastano.
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NITRÍLICA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Borracha Nitrílica
• Automobilística
• Transporte
• Naval, plástica, cerâmica
• Manutenção
• Metal mecânica
• Higiene e limpeza
• Contrução civil
• Jardinagem
• Atividades necessidade 
de alta sensibilidade tátil

EN 388

Espessura Fish Scale Grip, Face palmar

Acabamento Corrugado palma e parcial dorso

Revest. interno -

C.A.  38.011

Tam. disponíveis 7 8 9 10

Embalagem 50 unidades

Cor Amarela e Azul

COURO / KEVLAR APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Couro, Tecido e Kevlar
• Automobilística
• Transporte
• Naval
• Manutenção
• Metal mecânica
• Contrução civil
Para trabalhos em Sol-
das Diversas (Eletrodos, 
MIG, Oxi-Acetilênica, 
dentre outro processos)

Comprimento 35 cm

Acabamento Corrugado palma e parcial dorso

Revest. interno Tec. de algodão, espuma e kevlar

C.A. 39.333

Tam. disponíveis 10

Embalagem 01 unidade

Cor Azul / Amarelo

SUPERGLOVE NITRO

SUPERWELD®

Luva de segurança, confeccionada com borracha nitrílica, com revestimento fish scale grip e 
antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos internamente, formato anatômico.

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

NITRÍLICA

COURO/KEVLAR

FOOD & CLEAN

AMBIDESTRA

ANTI ALÉRGICA

RESISTÊNCIA QUÍMICA
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POLICARBONATO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policarbonato e plástico
• Metalúrgica
• Mineradoras
• Construção civil
• Naval
• Manutenção
• Esporte e lazer
• Agroindústria
• Atividades em geral

ANSI.Z.87.1/2003
Para proteção dos 
olhos do usuário contra 
impactos de partículas 
volantes frontais e 
luminosidade intensa 
frontal.

Trat. Da lente AR-Anti-Risco

C.A. 30.013

Tamanho Único

Embalagem Pacote c/01 un. | Cx. c/20 un.

Cor da lente       

POLICARBONATO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policarbonato
• Metalúrgica
• Mineradoras
• Construção civil
• Naval
• Manutenção
• Esporte e lazer
• Agroindústria
• Atividades em geral

ANSI.Z.87.1/2003
Para proteção dos olhos 
do usuário contra impac-
tos de partículas volantes 
frontais e luminosidade 
intensa frontal.

Trat. Da lente AR-Anti-Risco

C.A. 26.127

Tamanho Único

Embalagem Pacote c/01 un. | Cx. c/20 un.

Cor da lente       

POLICARBONATO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policarbonato
• Metalúrgica
• Mineradoras
• Construção civil
• Naval
• Manutenção
• Esporte e lazer
• Agroindústria
• Atividades em geral

ANSI.Z.87.1/2003
Para proteção dos olhos 
do usuário contra impac-
tos de partículas volantes 
frontais e luminosidade 
intensa frontal. 

Trat. Da lente AR-Anti-Risco e ou AE-Anti-Embaçante

C.A. 26.126

Tamanho Único

Embalagem Pacote c/01 un. | Cx. c/20 un.

Cor da lente                 

POLICARBONATO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policarbonato
• Metalúrgica
• Mineradoras
• Construção civil
• Naval
• Manutenção
• Esporte e lazer
• Agroindústria
• Atividades em geral

ANSI.Z.87.1/2003
Para proteção dos olhos 
do usuário contra impac-
tos de partículas volantes 
frontais e luminosidade 
intensa frontal. 

Trat. Da lente AR-Anti-Risco e ou AE-Anti-Embaçante

C.A. 39.846

Tamanho Único

Embalagem Pacote c/01 un. | Cx. c/20 un.

Cor da lente   

SS1N

SS2

SS5

SSLAB

POLICARBONATO

POLICARBONATO

POLICARBONATO

POLICARBONATO

Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionado em policarbonato, com proteção 
lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são 
confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico.

Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionado em policarbonato, com ponte e 
apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo 
material da armação e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.

Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionado em policarbonato. As hastes, do 
tipo espátula,  confeccionadas do mesmo material do visor, possuem cinco fendas e borracha preta 
maleável na parte central da ponta das hastes. As hastes são fixadas às extremidades do visor através 
de parafusos metálicos.

Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionado em policarbonato com meia borda 
superior e meia proteção nas bordas. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo 
material da armação, possuem 6 fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos.
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POLICARBONATO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policarbonato, pvc e plástico
• Metalúrgica
• Mineradoras
• Construção civil
• Naval
• Manutenção
• Esporte e lazer
• Agroindústria
• Atividades de risco

ANSI.Z.87.1/2003
Para proteção dos 
olhos do usuário contra 
impactos de partículas 
volantes multidirecio-
nais e luminosidade 
intensa frontal para 
lente cinza.

Trat. Da lente AR-Anti-Risco e AE-Anti-Embaçante

C.A. 36.424

Tamanho Único

Embalagem Pacote c/01 un. | Cx. c/20 un.

Cor da lente    

SS9 POLICARBONATO

Óculos de segurança, modelo ampla vsão, confeccionado de armação e visor confeccionado em 
uma única peça de pvc flexível, com sistema de ventilação indireta composto de onze (11) fendas na 
parte superior e seis (06) na parte inferior, tirante elástico para ajuste à face do usuário e visor de 
policarbonato. 

POLICARBONATO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policarbonato 
• Metalúrgica
• Mineradoras
• Construção civil
• Naval
• Manutenção
• Esporte e lazer
• Agroindústria
• Atividades em geral

ANSI.Z.87.1/2003
Para proteção dos 
olhos do usuário contra 
impactos de partículas 
volantes frontais e 
luminosidade intensa 
frontal. 

Trat. Da lente AR-Anti-Risco e ou AE-Anti-Embaçante

C.A. 30.481

Tamanho Único

Embalagem Pacote c/01 un. | Cx. c/20 un.

Cor da lente   

SSAV POLICARBONATO/NYLON

Óculos de segurança modelo ampla-visão confeccionado de armação e visor confeccionados em uma 
única peça de policarbonato incolor, recoberta com borracha macia cinza que se acomoda à face do 
usuário, sistema de ventilação indireta composto de doze pequenos orifícios, sendo oito na parte 
superior da borracha macia cinza e quatro na parte inferior, tirante elástico cinza.

POLICARBONATO APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Policarbonato e silicone
• Metalúrgica
• Mineradoras
• Construção civil
• Naval
• Manutenção
• Esporte e lazer
• Agroindústria
• Atividades em geral

ANSI.Z.87.1/2003
Para proteção dos 
olhos do usuário contra 
impactos de partículas 
volantes frontais e 
luminosidade intensa 
frontal.

Trat. Da lente Lentes de grau.

C.A. 33.870

Tamanho Único

Embalagem Pacote c/01 un. | Cx. c/20 un.

Cor da lente

SSRX POLICARBONATO

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



w
w

w
.s

up
er

sa
fe

ty
.c

om
.b

r

14

COLETE DE PROTEÇÃO REFLETIVO APLICAÇÃO

Composição Poliéster

Desenvolvido para 
proporcionar visibilidade 
aos usuários em 
ambientes noturnos ou 
com baixa luminosidade

Acabamento Fluorescente e refletivo

C.A. Não necessário

Tamanho M  G  GG  XXG

Embalagem Pacote com 01 unidade

Cor Amarelo ou laranja fluorescente

Modelo Tecido Plano / fechamento em 
zíper  / 1 bolso / 4 bolsos NORMA APLICÁVEL

Modelo Tecido Tela / fechamento em 
velcro / sem bolso

ABNT NBR 
15.292 : 2005 CLASSE 2

VESTIMENTA PROTEÇÃO
HI-VIS / POLIÉSTER

Vestimenta de proteção e segurança de alta visibilidade, tipo pólo/
camiseta, confeccionado 100% com tecido sintético de poliéster. Possui 
faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax e costas.

MACACÃO DE SEGURANÇA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Polipropileno e polietileno

• Indústria química
• Frigorífico
• Sala limpa
• Agroindústria
• Cabines de pintura
• Cimento e cal
• Tinta, fibra de vidro
• Atividades gerais 
com produtos

ISO 16602:2007 
TIPO 6: Vestimenta  de 
Proteção limitada contra 
líquidos químicos

Acabamento Impermeável

C.A. 36.783

Tamanho M G GG XG XGG

Embalagem Pacote  com 01 unidade

Cor Branco

Zíper Com 02 cabeças

MACACÃO 
SIMPROTEC 50 POLIPROPILENO

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

Composição Suporte em poliéster e elastodieno

Todas atividades que necessitem 
movimentos intensos da coluna e sobre 

peso da região lombar.

Acabamento -

C.A. -

Tamanho P M G GG

Embalagem Pacote com 01 faixa lombar

Cor Laranja e Verde Limão

NORMA APLICÁVEL

A Faixa Lombar Ergonômica, dispensado de CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – “C.A.” para Equipamentos de 
Proteção Individual. Conforme parecer do MT – SSST de 29/04/98, e o que disciplina o item 6.1 da Norma 
Regulamentadora  nº 6, aprovada pela Portaria DNSST / SNT nº 6 de 19 de Agosto de 1.992. Publicada no 
DOU de 20 de Agosto de 1.992

CAPACETE DE SEGURANÇA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição Polietileno de Alta Densidade/ABS

• Indústria química
• Frigorífico
• Sala limpa
• Agroindústria
• Cabines de pintura
• Cimento e cal
• Tinta, fibra de vidro
• Atividades gerais 
com produtos

ABNT NBR 
8221 : 2003

Acabamento -

C.A. 40.994

Tamanho Único

Embalagem Individual

Cor
                 
Azul, Amarelo, Verde, Vermelho, 
Branco, Laranja, Verde Limão

CALÇADO DE SEGURANÇA APLICAÇÃO NORMA APLICÁVEL

Composição 100% Silicone • Alimentícias
• Frigorífico
• Naval
• Manutenção
• Metal mecânica
• Metalúrgica
• Contrução civil
• Atividades gerais com
riscos de perda auditiva

ANSI S12.6-2008

Acabamento Liso

C.A. 30.405

Tamanho Único

Embalagem Pacote com 50 unidades

Cor Laranja

FAIXA LOMBAR ERGONÔMICA

SSCAP

SSPA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE / ABS

100% SILICONE

A Faixa lombar ergonômica é indicado para qualquer atividade física onde haverá movimentos 
de flexão, levantamento de peso, carregamento, exercícios físicos, profissionais na área de 
saúde, enfim serviços pesados e movimentos intensos da coluna.

Protetor auditivo tipo plug, modelo SS PA, confeccionado 100% em silicone, para proteção do 
sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 
15, anexos i e ii.

TABELA DE ATENUAÇÃO - NRRsf - NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO

FREQUÊNCIA (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

ATENUAÇÃO (dB) 18 19 22 20 24 27 32 14

DESVIO PADRÃO 9 7 8 5 5 6 8 -

Capacete de segurança para uso na indústria, classe A, Tipo II (com aba frontal), com carneira 
fixada ao casco, regulagem por catraca e com tira absorvente de suor.
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