
Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Proteção da Cabeça

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

ProdUToS aSSoCiadoS

Sapato proteção

Luvas proteção

Máscaras proteção

Protetores auriculares

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

Proteção da Face - Soldadura


