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LUVAS

SERIE VD04
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL (SEM PÓ)

Luvas ambidestras.

   CAT. I, EN 420, riscos mínimos.

   S-M-L

 C aixa de 100 unidades

SERIE VD05 
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL  (COM PÓ)

Com pó interior para melhor ajuste.

Luvas ambidestras.

Normativa:   CAT. I, EN 420, riscos mínimos.

Tamanhos:   S-M-L

Unidade de Venda: C aixa de 100 unidades

Lu
va

s
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Normativa:

Tamanhos:

Unidade de Venda: 

polegar. Manguito rígido de segurança de 7 cms. Dorso
lona algodão. Crute cor da pele. Elástico no pulso.

CAT. II,  EN 420 e EN 388,            
riscos mecânicos. 

             8-9- 10

Apresentação: E  m blister

4244

Crute com reforço e costura dupla na palma, indicador e

Normativa:

Tamanhos:

SERIE AS05 
LUVA AMERICANA



LUVAS

Lu
va

s

137

SERIE CF05/62
LUVA PELE FLOR DEBRUM VERMELHO

Elástico no pulso.

CAT. II, E N 420 e EN 388, 
riscos mecânicos.                 

8-9-10  

Apresentação: Em b lister

3111

Com debrum de cor vermelha no punho. Polegar de aba.

Tamanhos:

Normativa:

SERIE CF03 
LUVA PELE FLOR DORSO ALGODÃO

Luva de pele flor, dorso de algodão e elástico

no pulso.

CAT. II, E N 420 e EN 388,                  
riscos mecânicos.

8-9-10  

Branco-Azul  Marinho e Branco-Vermelho

Apresentação: Em b lister

Cores:

Tamanhos:

Normativa:



LUVAS
Lu

va
s
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SERIE

 

LM05
LUVA COM COBERTURA LÁTEX NA PALMA

Luva poliéster coberta de látex na palma.

Normativa: CAT. II, E N 420 e EN 388,      
riscos mecânicos.

7-8-9-10 

Cores: Branco-Verde e Branco-Azul

Apresentação: Em b lister

Tamanhos:



LUVAS
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Lu
va

s

SERIE PU05
LUVA NYLON COBERTURA POLIURETANO NA PALMA

 Luva de nylon cobertura de poliuretano
na palma.

Normativa: CAT. II, E N420 e EN 388, 
riscos mecânicos.

7-8-9  

Branco / Laranja e Cinzento / Preto

Apresentação: Em b lister

3121

4131

SERIE NN05
LUVA NYLON COBERTURA NITRILO  NA PALMA

Normativa: CAT. II, E N 420 e EN 388, 
riscos mecânicos. 

7-8-9-10 

     Cores: Cinzento-Preto e Branco-Laranja

Apresentação: Em b lister

Tamanhos:

Luva de nylon cobertura de nitrilo na palma.

Tamanhos:

Cores:





CALÇADO

INDUSTRIA ALIMENTAR

SAÚDE



CALÇADO

SERIE  
BOTA INDUSTRIA ALIMENTAR VELCRO

Microfibra impermeável, com biqueira de aço. Interior EVA. Forro interior transpirável 100% poliamida.

PU de dupla densidade Cor: Branco
Norma: EN ISO 20345 S2             36-47

Características: Bota confortável e flexível. Biqueira de aço. Tornozelo alcochoado. Forro interior com grande capacidade de
absorção do suor. Forma larga. Corte ergonómico. Palmilha interior amovível e aveludada. Sola antideslisante, antiestática e
resistente aos óleos. Retentor de energia no calcanhar. Biqueira e contraforte reforçados para uma maior resistência à abrasão.
A repartição e a forma dos tacões asseguram uma óptima aderência sobre solos escorregadios. Protectores alcochoados e forros
arejados para o bem-estar e o conforto do utilizador.

SERIE  3ZAP430
SAPATO INDUSTRIA ALIMENTAR COM ATACADORES

Microfibra impermeável, com biqueira de aço. Interior EVA. Forro interior transpirável 100% poliamida.

PU de dupla densidade Cor: Branco
Norma: EN ISO 20345 S2             36-47

Características: Bota confortável e flexível. Biqueira de aço. Tornozelo alcochoado. Forro interior com grande capacidade de
absorção do suor. Forma larga. Corte ergonómico. Palmilha interior amovível e aveludada. Sola antideslisante, antiestática e
resistente aos óleos. Retentor de energia no calcanhar. Biqueira e contraforte reforçados para uma maior resistência à abrasão.
A repartição e a forma dos tacões asseguram uma óptima aderência sobre solos escorregadios. Protectores alcochoados e forros
arejados para o bem-estar e o conforto do utilizador.

Calçado

142

C
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do

Tamanhos:

Sola:
Tamanhos:

3BOT450



CALÇADO

SERIE  3ZUE425
SOCA FECHADA  INDUSTRIA SAÚDE

Fabricado em microfibra. Interior em EVA. Forro transpirável 100% poliamida.

Poliuretano     Cor: Branco
Norma: EN ISO 20347 OB  36-47

Características: Calçado confortável e flexível. Forro interior com grande capacidade de absorção do suor. Forma larga. Corte
ergonómico.  Palmilha interior amovível e aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente aos óleos. C

al
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Tamanhos:
Sola:



CALÇADO

SERIE  
SAPATO INDUSTRIA SAÚDE COM VELCRO

Microfibra perfurada. Forro transpirável 100% poliamida.

Poliuretano     Cor: Branco
Norma: EN ISO 20347 OB  36-47

Características: Calçado confortável e flexível. Contraforte alcochoado. Forro interior com grande capacidade de absorção do
suor. Forma larga. Corte ergonómico.  Palmilha interior amovível e aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente aos
óleos. Retentor de energia no calcanhar.

SERIE  3ZUE420
SOCA ABERTA  INDUSTRIA SAÚDE

Microfibra perfurada. Interior em pele. Forro transpirável 100% poliamida.

Poliuretano     Cor: Branco
Norma: EN ISO 20347 OB  36-47

Características: Calçado confortável e flexível. Forro interior com grande capacidade de absorção do suor. Forma larga. Corte
ergonómico.  Palmilha interior amovível e aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente aos óleos.

C
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Tamanhos:
Sola:

3ZAP435

Tamanhos:

Sola:



CALÇADO



CALÇADO

SERIE  3BOT200
BOTA DE PELE BIQUEIRA DE AÇO

De pele, com biqueira de aço. Interior EVA

PU de dupla densidade Cor: Preto
Norma: EN ISO 20345 S1

            
36-47

Características: Bota confortável e flexível. Biqueira de aço com cobertura de PVC. Tornozelo alcochoado. Forro interior com
grande capacidade de absorção do suor. Forma larga. Corte ergonómico. Palmilha interior amovível e aveludada. Sola antideslisante,
antiestática e resistente aos óleos. Retentor de energia no calcanhar. Biqueira e contraforte reforçados para uma maior resistência
à abrasão. A repartição e a forma dos tacões asseguram uma óptima aderência sobre solos escorregadios. Protectores alcochoados
e forros arejados para o bem-estar e o conforto do utilizador.

SERIE  3BOT250
BOTA DE PELE BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO

De pele, com biqueira e palmilha de aço. Interior EVA

PU de dupla densidade Cor: Preto.
Norma: EN ISO 20345 S1P 36-47

Características: Bota confortável e flexível. Biqueira de aço com cobertura de PVC e palmilha de aço de liga ligeira (menor peso,
maior flexibilidade). Tornozelo alcochoado. Forro interior com grande capacidade de absorção do suor. Forma larga. Corte
ergonómico. Palmilha interior amovível e aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente aos óleos. Retentor de energia
no calcanhar. Biqueira e contraforte reforçados para uma maior resistência à abrasão. A repartição e a forma dos tacões asseguram
uma óptima aderência sobre solos escorregadios. Protectores alcochoados e forros arejados para o bem-estar e o conforto 
doutilizador.

 

C
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Tamanhos:
Sola:

Sola:
Tamanho:



SERIE  3ZAP200
SAPATO DE PELE BIQUEIRA DE AÇO

De pele, com biqueira de aço

PU de dupla densidade Cor: Preto
Norma: EN ISO 20345 S1  36-47

Características: 
interior com grande capacidade de absorção do suor. Forma larga. Corte ergonómico.  Palmilha interior amovível e 
aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente aos óleos. Retentor de energia no calcanhar.

Calçado confortável e flexível. Biqueira de aço com coberturas de PVC. Contraforte alcochoado. Forro  

SERIE  3ZAP250
SAPATO DE PELE BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO

De pele, com palmilha e biqueira de aço

Sola: PU de dupla densidade Cor: Preto
Norma: EN ISO 20345 S1P Tamanhos: 36-47

Características: 
liga ligeira(menor peso, maior flexibilidade). Forro interior com grande capacidade de absorção do suor. 
Forma larga. Corte ergonómico. Palmilha interior aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente 
aos óleos. Retentor de energia no calcanhar.

Calçado confortável e flexível. Biqueira de aço com cobertura de PVC e palmilha de aço de 

CALÇADO
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Sola:
Tamanhos:



CALÇADO

SERIE  3ZAP350
SAPATO CAMURÇA BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO

De camurça, arejado com biqueira e palmilha de aço.

Sola: PU de dupla densidade Cor: Cinzento
Norma: EN ISO 20345 S1P Tamanhos: 36-47

Características: Calçado confortável e flexível. Biqueira de aço com cobertura de PVC e palmilha de aço de liga 
ligeira (menor peso, maior flexibilidade) . Língua alcochoada. Excelente ventilação do pé. Forro interior com 
grande capacidade de absorção e desabsorção do suor. Forma larga. Corte ergonómico. Palmilha interior 
aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente aos óleos. Retentor de energia no calcanhar. Ideal para 
os deslisamentos sobre solos industriais duros.

 

SERIE  3ZAP300
SAPATO CAMURÇA BIQUEIRA DE AÇO

De camurça, arejado com biqueira de aço.

PU de dupla densidade Cor: Cinzento
Norma: EN ISO 20345 S1 Tamanhos: 36-47

Características: Calçado confortável e flexível. Biqueira de aço com cobertura de PVC. Língua alcochoada. Excelente ventilação
do pé. Forro interior com grande capacidade de absorção do suor. Forma larga. Corte ergonómico. Palmilha interior aveludada.
Sola antideslisante, antiestática e resistente aos óleos. Retentor de energia no calcanhar.

C
al
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do
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Cor:



CALÇADO

SERIE 3BOT255  
BOTA DE PELE TIPO SOLDADOR BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO

De pele, tipo soldador, com biqueira e palmilha de aço. Interior EVA

Sola: PU de dupla densidade Cor: Preto

Norma: EN ISO 20345 S1P Tamanhos:  36-47

Características: Bota confortável, com fivela de rápida abertura. Grande língua antifaíscas. Biqueira de aço com cobertura de
PVC e palmilha de liga ligeira (menor peso, maior flexibilidade). Tornozelo alcochoado. Forro interior com grande capacidade de
absorção do suor. Forma larga. Corte ergonómico. Palmilha interior amovível aveludada. Sola antideslisante, antiestática e
resistente aos óleos. Retentor de energia no calcanhar.

SERIE  3BOT850
BOTA TREKKING BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO

De pele, tipo trekking, com biqueira e palmilha de aço. Cobertura da biqueira EVA.

PU de dupla densidade Cor: Azul Marinho
Norma: EN ISO 20345 S1P  36-47

Características: Calçado confortável e flexível. Biqueira de aço com cobertura de PVC e palmilha de aço de liga ligeira (menor
peso, maior flexibilidade). Língua e tornozelo alcochoado. Forro interior com grande capacidade de absorção do suor. Forma larga.
Corte ergonómico. Palmilha interior amovível aveludada. Sola antideslisante, antiestática e resistente aos óleos. Retentor de
energia no calcanhar. Biqueira e contraforte reforçados para uma maior resistência à abrasão. Sola de tacões multidireccionais
e autolimpáveis para aderência a todo terreno. Enganche textil traseiro reflector de alta visibilidade.

C
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Tamanhos:
Sola:



CALÇADO

SERIE 3BOT750  
BOTA 100% NÃO METÁLICA - ESPECIAL PARA ELECTRICISTAS

De pele, com biqueira e palmilha em material “COMPOSITE”.
Material mais ligeiro mas de igual resistência ao aço. Ilhós em plástico.

Anti-deslisante e anti-estática. Cor: Preto

Norma: EN ISO 20345 S3  36-47

SERIE  3ZAP750
SAPATO 100% NÃO METÁLICA - ESPECIAL PARA ELECTRICISTAS

De pele, com biqueira e palmilha em material “COMPOSITE”.
Material mais ligeiro mas de igual resistência ao aço. Ilhós em plástico.

Anti-deslisante e anti-estática. Cor: Preto

Norma: EN ISO 20345 S3  36-47

C
al
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Sola:

Tamanhos:

Sola:

Tamanho:



PROTEÇÃO DE CABEÇA

PROTEÇÃO
OCULAR

VIAS RESPIRATÓRIAS
AUDITIVA
CABEÇA



PROTEÇÃO OCULAR
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SERIE 1GAF20
ÓCULOS DE SEGURANÇA PANORÂMICOS

Óculos de segurança panorâmicos de policarbonato. Armação flexível de PVC.
Ventilação directa em ambos os lados e na parte superior. Fita elástica de ajuste.
Incolores.

Normativa:  EN 166

Unidade de venda: P ack de 10

SERIE 1GAF10
ÓCULOS VISITANTE

para uso de cordão para segurar.Ventilação e protecção lateral.
Incolores.

Normativa:  EN 166

Unidade de venda: P ack de 10

Óculos de segurança de policarbonato tipo visita. Haste furada



PROTEÇÃO OCULAR

SERIE 1PAN20
VISEIRA FACIAL COM REGULADOR

Com ajuste de cabeça. Protecção frontal com viseira de 

Normativa:

SERIE 1PAN20R
VISEIRA DE SUBSTITUIÇÃO
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SERIE VM85M
VISEIRA EM REDE

SERIE 1PAN20S
FILME DE SUBSTITUIÇÃO

Unidade de venda: Pack de 10

Unidade de venda: Pack de 10

Normativa: CATEGORIA III, EN166 e EN1731

policarbonato transparente.

EN 166



PROTEÇÃO AUDIÇÃO
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SERIE 1TAP10
TAMPÕES DE PROTECÇÃO DESCARTÁVEIS

Fabricados em espuma de poliuretano. Superfície lisa que se
adapta ao canal auditivo. Uso único. Bolsa individual de 2 tampões.
Nível de protecção até 25db.

Unidades de venda: 200 pares.

Normativa: Unidades de venda: 200 pares.

SERIE 1TAP20
TAMPÕES  DE PROTECÇÃO
COM CORDÃO

Unidades de venda: 50 unidades.

Normativa:  EN 352-2

Fabricados em silicone reutilizável. Unidos por um cordão de polipropileno.
Cada par numa caixinha individual.
Nível de protecção até 23db.



SERIE 1AUR10
AURICULARES DE PROTECÇÃO

Normativa: EN 352-1

PROTEÇÃO AUDIÇÃO

SERIE 1AUR20
AURICULARES DE PROTECÇÃO
FLEXÍVEIS

Normativa:  EN 352-1
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AURICULARES DE PROTECÇÃO

 Para fazer face ao ruído com banda de ajuste na cabeça. Alcançam um nível

 de protecção até 27 db. Auriculares de ABS e espuma sintéctica.

  Para fazer face ao ruído dobram-se para fácil transporte.

  Alcançam um nível de protecção até 30 db.



PROTEÇÃO CABEÇA
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SERIE 1CAS20
CAPACETE DE PROTEÇÃO

Cores:

Normativa: EN 397

Com ajuste regulável de cabeça mediante roda. 
Arnês interior de quatro pontos.

 Branco, Azul, Vermelho e Amarelo.



NORMATIVAS



Normas / Dimensões

Segundo o Real Decreto 1407/1992 entende-se por Equipamento de Protecção Individual "qualquer dispositivo ou meio
a ser envergado ou manejado um indivíduo, com o objectivo de protegê-lo de um ou mais riscos que possam ameaçar
a sua saúde e a sua segurança".

De acordo com o Anexo I do Real Decreto 159/1995 e da RD, ponto 8, os Equipamentos de Protecção, EPI, classificam-se em uma
das seguintes categorias:

Categoria I:

São modelos de EPI de desenho simples. O utilizador pode julgar por si mesmo a sua eficácia contras riscos mínimos e seus efeitos,
quando são graduais, podem ser percebidos a tempo e sem perigo para o utilizador. Pertencem a esta categoria, única e exclusivamente,
os EPI que tenham por finalidade proteger o utilizador de:

· Agressões mecânicas cujos efeitos são superficiais (luvas de jardinagem, dedais, etc.).
· Os produtos de fracos efeitos nocivos cujos efeitos são facilmente reversíveis (luvas de protecção contra soluções diluídas
de detergentes, etc.).
· Os riscos incorridos durante a manipulação de objectos quentes que não exponham o utilizador a temperaturas superiores
a 50°C nem a choques perigosos (luvas, aventais de uso profissional, etc.).
· Os agentes atmosféricos que não sejam excepcionais nem extremos (gorros, vestuário de estação, sapatos e botas, etc.).
· Os pequenos choques e vibrações que não afectem as partes vitais do corpo e que não possam provocar lesões irreversíveis
(capacetes leves de protecção do couro cabeludo, luvas, calçado leve, etc.).
· A radiação solar (óculos de sol).

Categoria II:
São modelos de EPI que estão destinados a proteger o utilizador contra riscos intermédios.

Categoria III:
São modelos de EPI, de desenhos complexos, destinados a proteger o utilizador de todo perigo mortal o que pode danificar gravemente
e de forma irreversível a saúde, em que se possa descobrir a tempo o seu efeito imediato.

UNE-EN 340:2004
Vestuário de protecção. Requisitos gerais.

Os requisitos gerais para vestuário de protecção estão especificados na norma UNE-EN 340, esta norma especifica os requisitos gerais
para a ergonomia, segurança, duração, idade, designação de tamanhos, marcação de vestuário de protecção e fornece as informações
a serem fornecidas pelo fabricante.
A norma UNE-EN 340 não se pode aplicar por si mesmo a certificar ou auto certificar vestuário de protecção.

Dimensões:
O vestuário de protecção deve ser marcado com o seu tamanho com base nas dimensões do corpo em centímetros. Os procedimentos
de medição e designação de dimensões devem corresponder, conforme indicado na norma EN 13402, salvo indicação em contrário.
O cliente deve usar estas tabelas para confirmar o tamanho que precisa e certificar-se que pode usar nosso vestuário.
As medidas previstas nas tabelas são medidas anatómicas do corpo humano nu, e não o vestuário em si. Quando fazemos uma peça,
adicionamos uma folga para obter a comodidade e conforto que deseja. Esta folga varia de acordo com o projecto, tecido, sexo, etc.
convertendo-a mais ou menos equipada.

VER:
Tabela de medidas de acordo com a norma EN 13402
Tabela de medidas de acordo com a norma EN 13402
Tabela de medidas para o calçado

Normas

UNE-EN 14058:2004
Fatos de protecção contra ambientes frescos.
-5°C <temperatura ambiente <10°C

Esta norma, especifica os requisitos e métodos de ensaio para o desempenho de roupas simples, para proteger o corpo contra
ambientes frios, não inclui requisitos específicos para chapelaria, calçado ou luvas de protecção para impedir o resfriamento local.

Definições:
Ambiente Frio:  O ambiente é caracterizado pela combinação possível de humidade e vento, a uma temperatura de -5°C ou maior.
Resistência térmica (isolamento), Rct:  É uma característica específica de matérias têxteis ou combinações de materiais.
Resistência da evaporação Rct:  É uma característica específica de matérias têxteis ou combinações de materiais.
Resistência à penetração de água, WP : A pressão hidrostática apoiada por um material é uma medida da oposição à passagem
de água através do material.
Isolamento térmico efectivo, Icle:  Isolamento térmico, sob condições definidas entre a pele e a superfície externa da roupa e
medido por um modelo estacionário.
Isolamento térmico efectivo resultante Icler:  Isolamento térmico, sob condições definidas, entre a pele e a superfície externa
da roupa e medido por um modelo móvel.
Marcação:
Y Classe de resistência térmica
Y Classe de impermeabilidade ao ar (opcional)
Y Classe de resistência à penetração de água (opcional)
Y Valor de isolamento, Icler em m2k/W (opcional)
Y valor de isolamento, Icle em m2k/W (opcional)

Nota: X indica que a peça não foi submetida ao teste.

UNE-EN 343: 2004+A1: 2008
Protecção contra as intempéries.

Esta norma aplica-se a materiais e costuras do vestuário de protecção contra a influência de ambientes caracterizados pela combinação
possível de chuva, neve, nevoeiro e humidade do solo.
Definições:
Resistência ao vapor de água, Ret (m2Pa/W):  Diferença de pressão de vapor de água entre os dois lados de um material dividido
pelo fluxo de calor de evaporação por unidade de área na direcção do gradiente.
Resistência à penetração de água, wp (Pa):  Pressão hidrostática apoiada por um material, é uma medida da resistência à
passagem da água através do material.

Marcação:
Deve ser marcado na roupa o símbolo seguinte, seguido pelo número da norma e classes relevantes da seguinte forma:
X Resistência à penetração de água
Y Resistência ao vapor de água
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Segundo a norma UNE-EN 420 (de requisitos gerais para as luvas), uma luva é um equipamento de protecção individual (EPI) que protege a mão ou
uma parte dela contra riscos. Nalguns casos pode cobrir parte do antebraço e o braço.

Essencialmente os diferentes tipos de riscos que se podem apresentar são os indicados em seguida:
 • riiscos mecânicos
 • riscos térmicos
 • riscos químicos e biológicos
 • riscos eléctricos
 • vibrações
 • radiações ionizantes

Em função dos riscos enumerados existem diferentes tipos de luvas de protecção, seja para proteger contra um risco concreto ou seja para uma
combinaçao entre eles.

No que diz respeito às classes existentes para cada tipo de luva, estas são determinadas em função do denominado "nível de prestação". Estes níveis
de prestação consistem em números que indicam umas categorias ou classes de prestações, mediante as quais se podem classificar os resultados dos
ensaios existentes nas normas técnicas destinadas à avaliação da conformidade das luvas.

Os diferentes níveis de prestação para os diferentes tipos de luvas são indicados do 1 que é o de menor protecção e o 4 o de maior protecção.

MEDIDAS E EQUIVALÊNCIAS DE ORIENTAÇÃO

Tamanho
da Luva

6

7

8

9

10

11

Consoante o
tamanho da mão

6

7

8

9

10

11

Comprimento mínimo

da Luva

220

230

240

250

260

270

Contorno da palma

152

178

203

229

254

279

Dimensões da mão (mm)

Comprimento

160

171

182

192

204

Grandes massas de metal fundido: Nivel de prestação 0

Pequenos salpicos de metal fundido: Nível de prestação 1

Calor Radiante: Nível de prestação 1

Calor Correctivo: Nivel de prestação 2

Calor de Contacto: Nível de prestação 3

Inflamabilidade: Nível de prestação 1

1 3 2 1 1 0
CALOR E FOGO, segundo norma EN 407

Resistência à Perfuração: Nível de prestação 2

Resistência ao rasgão: Nível de prestação 1

Resistência ao corte por faca: Nível de prestação 5

Resistencia a la abrasão: Nível de prestação 3

3 5 1 2
RISCOS MECÂNICOS, segundo norma EN 388

Luvas
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Riscos
mecânicos

Calor
e Fogo

Riscos
por Impacto

Electricidade
Estática

Radiações
ionizantes e

contaminação
radioactiva

Riscos
do  frio

Riscos
Bacteriológicos

Riscos
Químicos



UNE-EN 420:2004
Luvas de protecção. Requisitos generais.
Esta norma define os requisitos para a ergonomia, luvas de construção, de grande visibilidade, segurança, limpeza, conforto, eficiência, marcação e informação
aplicável a todas as luvas de protecção. Também se aplica aos protectores de braços e luvas permanentemente ligado aos ternos apertados.
Esta regra não se pode aplicar a certificar ou auto-certificar luvas de protecção.
Definições:
Luvas:  Equipamento de protecção individual (EPI) que protege a mão ou uma parte dela contra riscos. Em alguns casos, pode cobrir
parte do antebraço e do braço.
Risco:  Esta situação pode causar danos à saúde do corpo humano. Podemos considerar várias categorias de risco:
Mecânica, electricidade estática, químicas e microbiológicas, frio e radiação.
Nível de serviço:  Número que indica uma categoria de benefícios que podem ser escalados pelos resultados do teste, em muitos casos
há até 5 níveis serviço, onde o maior número corresponde ao mais alto nível de serviço.
Tamanhos:  Tamanhos e medidas das mãos: consideramos duas medidas principais: a circunferência da mão e comprimento (distância
entre o punho e a ponta do dedo médio), o perímetro da mão é medido a 20 mm de distância do vértice entre o polegar e o indicador.

UNE-EN 388:2004
Luvas de protecção contra riscos mecânicos
Esta norma aplica-se a todos os tipos de luvas para proteger de riscos mecânicos e físicos causados pela abrasão, corte de lâmina,
perfuração e rasgo. Não se aplica às luvas anti-vibração.
Marcação:  As propriedades mecânicas das luvas são indicadas por um pictograma seguido por quatro figuras:
A: Resistência à abrasão
B: resistência ao corte da lâmina
C: A resistência ao rasgo
D: Resistência à perfuração

UNE-EN 149:2001 + A1:2010
Aparelhos de protecção respiratória. Meias máscaras filtrantes para protecção contra partículas. Requisitos, ensaios e
marcação.
Esta norma define os requisitos mínimos que devem cumprir as máscaras auto-filtrantes usadas como dispositivos de protecção respiratória
contra partículas, excepto as desenhadas para escapar de situações.
Avaliação:  São classificados de acordo com seu desempenho e sua máxima dispersão total para dentro.
Existem três tipos de dispositivos: FFP1, FFP2 e FFP3.
A protecção conferida pelos dispositivos FFP2 ou FFP3 inclui a proporcionada pelo (s) tipo (s) de dispositivos inferiores.

UNE-EN 166:2002
Protecção individual dos olhos. Requisitos.
Esta Norma Europeia é aplicável a todos os tipos de protecção individual dos olhos que são usados contra diversos riscos, como determinado
na indústria, laboratórios, escolas, actividades de bricolage, etc., que pode causar lesões nos olhos ou deficiência visual com a excepção
da radiação nuclear, raio-X, laser e radiação infravermelha IR emitida a partir de fontes a baixa temperatura.
Marcação do olho:
A marcação do olho deve conter os dados técnicos relevantes:
- Classe de protecção.
- Identificação do fabricante.
- Classe óptica (excepto para cobre filtros).
- Símbolo da resistência ao arco eléctrico de curto-circuito (se aplicável).
- Símbolo da não adesão de metal fundido e resistência à penetração de sólidos quentes (se aplicável).
- Símbolo da resistência ao dano superficial por partículas finas (se aplicável).
- Símbolo de resistência à nebulização (se aplicável).
- Símbolo de alta reflectância (se aplicável).
- Símbolo para ocular original ou substituição: O (original) e V reabastecer.
Marcação da montagem:
A marcação da montagem deve incluir dados técnicos relevantes:
- ID fabricante.
- Número da norma europeia.
- Campo de uso (uso básico: sem   símbolo).
- Símbolo de força maior/resistência ao impacto de partículas em alta velocidade ou temperaturas extremas.
- Símbolo indicando que a viseira esta desenhada para cabeças pequenas (H).
- O maior grau de protecção dos filtros de montagem compatíveis.
Símbolo de força maior/resistência a impactos de partículas a alta velocidade/a temperaturas extremas:
- Força mínima: Sem símbolo
- Resistência aumentou: S
- Impacto de partículas a altas velocidades e temperaturas extremas:
Alta Energia: AT
Media Energia: BT
Baixa Energia:  FT

UNE-EN 488:2004
Luvas de protecção contra riscos mecânicos
Esta norma estabelece os requisitos gerais a serem cumpridos por cada tipo de protecção auditiva, características físicas e acústicas.
UNE-EN 352-1. Orelheiras
UNE-EN 352-2. Tampões
Definição:
Ruído:  som indesejado. Em geral, podemos dizer que o ruído entre 40 e 60 dB são suportáveis, entre 65 e 80 dB são fadiga, entre 80 e
115 dB pode causar perda de audição e acima de 120 dB são insuportáveis.
O empregador tem a obrigação de fornecer protecção auricular a partir de 80 dB e o empregado deve utilizar o EPI obrigatório a partir
de 90 dB e em trabalhos onde o nível de pico superior a 140 dB.
Marcação:
Os protectores auditivos levam a marcação CE, referência à norma ou normas pertinente, bem como informações que atende a marca e
modelo.
No caso em que as tampas têm uma orientação particular, têm gravado uma indicação sobre como o posicionamento.

UNE-EN 397:1995
Capacetes de protecção para a indústria
O capacete fornece protecção geral para o crânio como um todo, incluindo os efeitos dos impactos potenciais de queda de objectos e,
em menor grau, as colisões com objectos estacionários.
O capacete é composto pelos seguintes elementos:
Tampa:  Esta é a parte mais resistente que age como uma tela contra os choques, colisões ou impactos.
Arreio:  A parte interna é constituída por um sistema de cintas ou bandas, cuja missão principal é permitir a colocação do capacete na
cabeça para amortecer os efeitos de choques e impactos, e facilitar arejamento.
Marcação:
Qualquer capacete de acordo com esta Norma Europeia deve mostrar uma marca ou impresso uma marcação com a seguinte informações:

- O número desta Norma Europeia, EN 397.
- O nome ou identificação de marca do fabricante.
- O ano e trimestre de fabricação.
- O modelo do capacete (ID do fabricante).
- Tamanho. Deve ser marcado no capacete e no arreio;
- Abreviaturas referindo-se ao material da tampa de acordo com a ISO 472
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Calçado

161

A medida da bota costuma a ser um tamanho acima que a do calçado habitual visto que normalmente usam-se meias grossas.

Todos os modelos de calçado de segurança V-PRO cumprem com a normativa RN 20.345 S1 (biqueira de aço 200 J) ou a 20.345 S1P

Estas normas regulam as especificidades sobre o calçado de segurança para uso profissional, que é aquele que incorpora elementos de protecção destinados a
proteger o utilizador das lesões que podem resultar dos acidentes,  naqueles sectores de trabalho para quem o calçado foi concebido, e que está equipado com topos
desenhados para oferecer protecção frente ao impacto quando se está perante um nível de energia de 200 J.

CMS.

EUR.

22,4

36

23,3

37

24,3

38

25,1

39

25,6

40

26,5

41

27

42

27,8

43

28,3

44

28,7

45

29,7

46

30,6

47

MEDIDAS E EQUIVALÊNCIAS DE ORIENTAÇÃO

REQUISITOS ADICIONAIS

CLASE I o II

CLASE I

CLASE I

CLASE II

CLASE II

CATEGORIA REQUISITOS BÁSICOS

Zona do calcanhar fechada. Propriedades antiestáticas.
Absorção de energia na zona do calcanhar

S2 Como S1 mais: Penetração e absorção de água

S3
Como S2 mais:

Resistência à perfuração
Sola com saliências

S4
Propriedades antiestáticas

Absorção de energia na zona do calcanhar

S5
Como S4 mais:

Resistência à peruração
Sola com saliências

CÓDIGO

I

CLASSFICAÇÃO

Calçado fabricado com couro e outros materiais. Excluem-se os calçados todos em borracha ou todos poliméricos.

II Calçado todo em borracha (vulcanizada) ou todo polimérico (moldado)

SB

S1 CLASE I

WR resistência à penetração da água em todo o calçado

M protecção do metatarso contra golpes

AN protecção do tornozelo

WRU resistência à penetração da água pelo peito do pé

CR resistência ao corte

HRO resistência ao calor por contacto

P resistência à perfuração

C calçado condutor

A calçado antiestático

I calçado isolante da electricidade

HI isolamento face ao calor

CI isolamento face ao frio

E absorção de energia na zona do calcanhar

Destinados a proteger o utilizador.



UNE-EN 471
Desgaste de sinalização de alta visibilidade.

Esta Norma especifica requisitos para vestuário de protecção capaz de sinalizar a presença do usuário visualmente, pretende tornar
visível para o usuário em risco com qualquer tipo de luz do dia e quando iluminado no escuro pelos faróis de um carro.
O uso de uma peça de vestuário de alta visibilidade não garante que o usuário será visível em todas as condições.

Definições:
Vestuário de sinalização de alta visibilidade:  Vestuário de sinalização destinada a ser percebida visualmente, sem ambiguidade
em todas as circunstâncias.
Material de fundo: Material fluorescente de cor, projectado para ser altamente visível, isento das exigências desta regra relativa
do material de retro-reflectivo.
Material retro-reflectivo:  Material retro-reflectivo que é, mas que está isento das exigências desta regra relativa do material
de fundo.
Material combinado:  Material apresenta propriedades de fluorescência e retro-reflexão.
Requisitos:  O vestuário de sinalização está agrupado em três classes dependendo da área mínima de material visível.
X Classe do vestuário de acordo com a Tabela 1 (1, 2 ou 3)
Y Classe de material retro-reflectivo (1 ou 2)

UNE-EN ISO 11612:2010
Vestuário de protecção contra o calor e chamas.

Todo o vestuário de acordo com a norma UNE-EN ISO 11612 é de categoria II excepto o desenho e a fabricação para uso em
ambientes quentes comparável aos efeitos de uma temperatura igual ou superior a 100°C que será de categoria III, com ou sem
radiação infravermelha, chamas ou grandes quantidades de material fundido.
Esta peça é para uso exterior, feito de material flexível, para proteger partes específicas do corpo. Os capuzes, capas para botas
e polainas estão incluídos na norma, mas todos os outros tipos de protecção para a cabeça, mãos e pés são excluídos.
O vestuário de protecção que cumpre com esta norma europeia destina-se a proteger os trabalhadores de um breve contacto com
chamas e pelo menos do calor. O calor pode ser na forma de calor por convenção, calor radiante, calor condutivo, pingos de metal
fundido ou combinação destes.
Marcação:
Os requisitos de marcação devem ser:
O vestuário de protecção compatível com esta norma internacional deve ser marcado com o pictograma mostrado na ,
incorporando o número da data desta regra, assim como os níveis de prestação alcançados relativos aos de requisitos gerais e
de transferência de calor.
Todas as roupas que estejam em conformidade com a norma EN ISO11612:2008 devem ser marcadas com os códigos A1 e/ou
A2, e pelo menos mais um código B, C, D, E ou F, conforme o caso, seguido do número que indica o nível de desempenho alcançado.

UNE-EN ISO 1149-5:2008
Vestuário de protecção. Propriedades electro-estáticas.

Esta norma especifica os requisitos electro-estáticos e de desenho que deve conter o vestuário de protecção anti-estático, para
evitar a formação de faíscas que possam provocar um incêndio. Os requisitos podem não ser suficientes em atmosferas enriquecidas
com oxigénio. Esta norma não é aplicável frente a tensões eléctricas.

Marcação:
A marcação deverá estar de acordo a Norma EN 340

UNE-EN ISO 11611:2008
Vestuário de protecção usado em processos de soldagem e aliados.
Esta norma estabelece requisitos mínimos de segurança e métodos de ensaio para vestuário de protecção destinado a proteger
o corpo do utilizador, incluindo cabeça e pés, não incluindo a protecção de mão e devem ser usados durante a soldagem e processos
associados com riscos comparáveis.

As roupas são projectados para proteger o utilizador contra as gotas de metal fundido, um breve contacto com as chamas, o calor
radiante do arco e minimiza a possibilidade de choque eléctrico breve por contacto acidental com condutores de corrente eléctrica
de tensões até aproximadamente 100V c.c. em condições de soldagem normal. Definem-se duas classes de protecção, onde a
classe 1 é o nível mais baixo e Classe 2 é o nível mais alto.

Classe 1:  corresponde à protecção contra técnicas de soldagem e situações menos perigosas, causando níveis mais baixos de
pingos e calor radiante.

 Classe 2:  corresponde à protecção contra técnicas de soldagem e situações mais perigosas, causando níveis mais altos de pingos
e calor radiante.

Marcação:

O vestuário de protecção para soldadores, em conformidade com a norma UNE-EN ISO 11611:2008, deve ser marcado de acordo
com a ISO 13688 e as seguintes informações:

· Classificação: Classe 1  ou Classe 2
· Se o vestuário estiver destinado a um único uso, a indicação "só para um único uso"
· As instruções de limpeza devem estar marcadas (por exemplo: numa etiqueta).

UNE-EN ISO 20345:2005 / Calçado de segurança
UNE-EN ISO 20346:2005 / Calçado de protecção
UNE-EN ISO 20437:2005 / Calçado de trabalho
Pode-se definir o calçado para uso profissional que é usado no desempenho de uma actividade de trabalho, que incorpora elementos
para proteger o utilizador contra riscos que podem desembocar em acidentes.

Definições:
Calçado de segurança:  Calçado que incorpora elementos para proteger o utilizador contra riscos que podem levar a acidentes,
equipado com topo de segurança, projectado para oferecer protecção contra o impacto quando testado com um nível de potência
de, pelo menos, 200 J e contra a compressão quando testado com uma carga de pelo menos 15kN.
Calçado de protecção:  Calçado que incorpora elementos para proteger o utilizador contra riscos que podem levar a acidentes,
equipado com topo de segurança, projectado para oferecer protecção contra o impacto, quando testado com um nível de potência
de pelo menos 100 J e contra a compressão, quando testado com uma carga de pelo menos 10kN.
Calçado de trabalho:  Calçado que incorpora elementos para proteger o usuário contra riscos que podem levar a acidentes. Não
garante protecção contra impacto e a compressão no ante pé.
Por sua vez, existem duas classes:
Classe I:  Calçado com parte superior de couro e outros materiais.
Classe II:  Calçado totalmente moldado ou vulcanizados (por exemplo, borracha, PVC).
Marcação:
Símbolos correspondentes às categorias de calçadoSímbolos correspondentes aos requisitos adicionais
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Protecção Ocular,
Vias Respiratórias,
Auditiva e de Cabeça

Dentro da classif icação dos EPIs, os nossos equipamentos de protecção ocular pertenecem à categoria II.

Marca do ocular

A marca identifica o risco contra o que foi certificado o protector ocular.

• Letra,nome da empresa, logótipo, marca registada...:
Identifica o fabricante.
• Número seguinte:
Classe óptica (de 1 a 3, sendo o 1 a melhor qualidade óptica).
• A última letra:
Nível de resistência.
S = Resistência mecánica incrementada (Qualquer)
F = Impacto de baixa energia (Qualquer)
B = Impacto de media energia (Óculos de armação integral o visor facial)
A = Impacto de alta energia (Visor facial)

Marca da armação

A marca da armação deve incluir os dados técnicos relevantes, apresentados da seguinte forma:

• Identificação do fabricante

• Número desta norma

• Símbolo de solidez incrementada/resistência a impactos de partículas a grande velocidade/a temperaturas extremas (quando aconteça).

EPI CATEGORIA II

PROTECÇÃO OCULAR

II
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EPI CATEGORIA IIII

EPI CATEGORIA IIIIII

CLASSE Campo de aplicação

FFP1 Indústrias textéis, mineiras, construções madeireiras
(excepto madeira dura) e metalúrgicas ( l ista não exaustiva)

FFP2 Indústrias textéis, mineiras, construcções madeireiras, automo-
vilísticas (montagem de carcaças), metalúrgicas, agrícolas e hortículas, nas 
operações de fundição, corte e moldagem de metais (lista não exaustiva)

FFP3 Indústrias textéis, mineiras, construcções metalúrgicas, farma-
céuticas, nucleares, madeireiras, de tratamento de descargas
tóxicas, de fabricação de baterias Ni-Cad, em operações de-
fundição, corte e modelos de metais (lista não exaustiva)

CLASSE Protecção contra

FFP1 Pós e fumos que contêm carbonato cálcico, caulim, cimento, celulosa, enxofre, algodão, farinha, fibra de vidro, carvão,
metais, ferruginosos, óleos vegetais e minerais (lista não exaustiva)

FFP2 Pós e fumos s que contêm carbonato cálcico, silicato de sódio, grafite, gesso, celulosa, enxofre, algodão, fibra de vidro
e plástico, carvão, óleos vegetais e minerais, quartzo, sílice, cobre, alumínio, bario, titânio, vanádio, mercúrio, magnésio,
molibdemo (lista não exaustiva)

FFP3 Carbonato cálcico, silicato de sódio, grafite, gesso, celulosa, enxofre, algodão, fibra de vidro, sílice, carvão,  quartzo,
alumínio, cobre, bario, titánio, vanádio, mercúrio, magnésio, molibdemo, antimónio, níquel, platina, ródio, estricnina, urânio (pó,
fumos e partículas radioactivas), aerosóis líquidos, névuas oleosas, pós e fumos de metal, partículas moderadamente radioactivas
(lista não exaustiva)

Dentro da  classificação dos EPIs, os equipamentos de protecção das vias respiratórias pertencem à categoia III, que evitam
riscos de morte ou lesões graves.

O fabricante deve elaborar uma declaração CE de conformidade depois que um organismo notificado tenha expedido um certificado
CE de tipo e efectuado um controlo de fabricação.

APLICAÇÕES

PROTECÇÃO VIAS RESPIRATÓRIAS

Dentro da clasificação dos EPIs, os nossos equipamentos de protecção auditiva pertenecem à categoria II .

Avaliação da Exposição ao Ruído

O nível de ruído diário expressa-se em dB(A),medida calculada com base nas 8 horas diárias.

O empresário deverá facultar aos trabalhadores protectores auditivos quando o nivel ultrapasse 85 dB(A) e será obrigatório o
uso quando o nível de Pico supera 90dB(A) ou 140 dB respectivamente.

Selecção e Uso

O mais importante de um protector auditivo é a sua comodidade visto que o protector mais eficaz é aquele que mais se utiliza
de forma continuada..

Não se devem escolher protectores que atenuem demasiado o ruído pois podem gerar-se problemas de comunicação e acabarão
por se tornar menos confortáveis.

Quando o ruído for de exposição repetida ou de curta duração recomenda-se a utilização de auriculares ou tapões com armação
já que a sua colocação é mais cómoda.

PROTECÇÃO AUDITIVA
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EPI CATEGORIA IIIIII
Dentro da  classificação dos EPIs, os equipamentos de protecção da cabeça pertencem à categoia III, que evitam riscos de

morte ou lesões graves.

O fabricante deve elaborar uma declaração CE de conformidade depois que um organismo notificado tenha expedido um
certificado CE de tipo e efectuado um controlo de fabricação.

Exigências físicas

O capacete deve ser composto pelo menos por um casco e um arnês.

As partes que estejam em contacto com a pele devem ser compostos de material que não produza irritação.

Qualquer parte do capacete que possa ser ajustável ou substituível deverá sê-lo da forma mais fácil possível.

Os sistemas ajustáveis devem estar desenhados para que mesmo sem conhecimento por parte do utilizador não cheguem
nunca a estar incorrectamente ajustados.

PROTECÇÃO DE CABEÇA
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RISCO
Menor

PROTECÇÃO
Maior
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