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Soldadura

Soldadura / 010.031

Material proteção

Código desCrição
QTd. 

eMbalageM

005202001410 Óculos de Soldador PO204 1 Uni.

Código desCrição
QTd. 

eMbalageM

005202005030 Mascara Soldar Manual PO253 1 Uni.

005202005031 Vidro interno 1 Uni.

005202005032 Vidro externo 1 Uni.

Protetor manual para todo o tipo de soldadura que exija proteção Din 11. Feito em polipropileno, inclui 

uma pega inclinada para se adaptar melhor ao rosto. 

Óculos de soldadura com moldura de PVC flexível e filtro articulado. Lente superior em vidro mineral Din 

5 e lente de reforço de policarbonato, ventilação indirecta e cinta elástica ajustável.

Mascara Soldar Manual PO253

Óculos de Soldador PO204

descrição do Produto

descrição do Produto

PrinCiPais vanTagens

✓ Filtro DIN 5 articulado

✓ 4 válvulas de ventilação

✓ Ideal para soldadura por pontos e 
soldadura por arco

PrinCiPais vanTagens

✓ Leve e confortável 

✓ Perfeito para curtos períodos de 
solda ou supervisionização

✓ Filtros substituíveis

Classificação segurança EN 175

Material Polipropileno

Classe optica 1

Tamanho lentes 108 x 51 mm

Peso 340g

Proteção (filtro) DIN 11

Classificação segurança EN 175 F

Material óculos PVC flexível

Classe óptica 1

lente exterior DIN 5

lente interior Policarbonato transparente

diâmetro lente 55mm

Peso 140g

EN 175  CAT II

EN 175 F CAT II

Equipamento de Proteção Individual

ProduTos assoCiados

Sapato proteção

Luvas proteção

Mascaras proteção

Protectores auriculares



01.09.2013

Soldadura

Soldadura / 010.032

Apesar de todos os esforços efetuados por forma a garantir a precisão das informações contidas nesta ficha de dados, aquando da sua impressão, a PECOL não dá nenhuma garantia quanto à sua exatidão. É da responsabilidade do leitor a verificação sobre a exatidão das 
informações contidas neste manual. Leia os rótulos dos produtos e instruções dos equipamentos e cumpra todos os regulamentos atuais. Se existirem dúvidas em relação à utilização adequada de qualquer tecnologia ou produto, o leitor deve contactar o fabricante ou obter 
apoio alternativo junto de especialistas. A PECOL não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação resultante de qualquer dano sofrido ou perda resultante de qualquer uso ou compromisso informativo contido nesta ficha de dados.

Material proteção

Avental de soldador em pele de vaca com 1 mm de espessura, ideal para proteção do corpo em trabalhos 

de soldadura. 

• Pele da vaca;

• 1 mm de espessura;

• Tamanho universal: 60 x 90 cm.

Mangas para soldador, produzidas em pele de vaca, resistentes às partículas de respingo de solda.

Avental Soldador

Mangas Soldador 

descrição do Produto

Características

descrição do Produto

PrinCiPais vanTagens

PrinCiPais vanTagens

PrinCiPais vanTagens

✓ Pele resistente

✓ Tamanho universal

✓ Resistente ao calor

✓ Óptima resistência mecânica

✓ Punho comprido para maior proteção

✓ Fecho em velcro

✓ Tamanho universal

✓ Pele resistente

Código desCrição
QTd. 

eMbalageM

005202005017 Avental soldador 1 Uni.

Código desCrição
QTd. 

eMbalageM

005202005018 Mangas de soldador 1 Uni.

Código desCrição TaManho
QTd. 

eMbalageM

005205001510 Luvas Soldador PM516 33 cm 1 Uni.

Equipamento de Proteção Individual

• Pele de vaca;

• Fecho em velcro;

• Tamanho universal: 30 cm.

Características

EN 340
EN 470

EN 340
EN 470 - 1

EN 12477:2001

4 2 2 4  4,1,3,X,4,X  

CAT II

EN 420

Luva resistente ao calor, feita em pele de vaca (couro), especialmente concebida para soldadores.

Palma reforçada e punho longo com revestimento para proteger as mãos contra as faíscas, calor e solda. 

descrição do Produto

Classificação 
segurança

Tipo de resistência

abrasiva Corte com lâmina rasgo Penetração

EN388 4 2 4 8

EN420 4 , 1 , 3 , X , 4 , X 

EN12477:2001 | Type A

Material luva Pele de vaca

Tamanho 33cm

Principais 

utilizações
Todos os trabalhos de alta temperatura e soldadura

Luva de Soldador PM516

ProduTos assoCiados

Bota soldador

Fio de solda

Máscara de soldar

-


