
Protecção Ocular 



PHOENIX Ref. 10490

Óculos de armação integral, de estilo desportivo, ajusta-se ao contorno do rosto com uma 
fita facial que se adere perfeitamente, evitando a entrada de objectos e líquidos.
Arejamento entre a armação e a lente.
Lente de policarbonato com tratamento anti-embaciamento.
Armação de PC.PP. Banda facial TPE. Grossura ocular 1.7mm. Para salpicos de líquidos, 
sprays, pó fino e grosso. Resistente à abrasão.
EN 166,classe 1F, 3. 
Embalagens 6uds(cx peq.) / Embalagem 150uds(cx gr)

ÂMBAR Ref. 10492 EN 166, Classe 1F,3

ESPELHADO Ref. 10494 EN 172, Classe 1F

Ref. 10498 EN 166, Classe 1F,3,5FUMADO

Óculos Panorámicos



Óculos Panorámicos

NOVEL Ref. 10410

Armação integral de PVC transparente com quatro válvulas
de arejamento, duas inferiores e duas superiores. Lentes
de policarbonato e cinta de ajuste elástica. 
EN 166,classe 1F, 1B. 
Embalagens 6uds(cx peq.) / Embalagem 150uds(cx gr)

JOLLY Ref. 10420

Armação integral de PVC transparente com quatro válvulas
de arejamento, duas inferiores e duas superiores. Lentes de 
policarbonato e cinta de ajuste elástica.  
EN 166,classe 1F, 1B. 
Embalagens 6uds(cx peq.) / Embalagem 150uds(cx gr)

SCION Ref. 10445

Um moderno desenho compacto e forte, permite o uso de óculos corretores.
Adere-se ao contorno do rosto. A sua ventilação produz-se entre a armação e o olho.
Ideal para trabalhos industriais. Lente de policarbonato, grande resistência à abrasão.
Armação PP.PC. 95% transmisão da luz. Fecho facial TPE.Grossura da lente: 1.7mm.
Para projecções de partículas, pó fino e grosso, grande resistência à maior parte dos ácidos, 
gorduras, lubrificantes e alcalinos. 
EN 166 3  4 B,Ocular 1B,S,3
Embalagens 1uds(bolsa) / Embalagem 120uds(cx gr)

GENGIS Ref. 10455

Óculos de ampla visão, hermética, com ventilação pela lente e a armação. O interior da
lente está sempre com ventilação constante, ajustável por meio de uma fita elástica.
Excelente visão perimetral devido à sua curvatura. Lente de policarbonato com tratamento
anti-risco e anti-embaciamento.Resistência ao impacto.Moldura facial de vinil.
Peso 89gr.95% transmisão da luz.Absorção raios UV. Resistência ao impacto á penetração
de sólidos quentes. 
EN 166, 1B N3 
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 120uds(cx gr)

FLEXACID Ref. 10430

Óculos de ampla visão com moldura de PVC flexível.
Lente de acetato anti-embaciamento.Peso 75gr.
92% de transmisão da luz. 99,5% de absorção de raios UV
Resistência química a gotas de Líquidos, pó fino e resistente 
ao ataque de numerosos dissolventes, ácidos, alcalinos, óleos e lubrificantes.  
EN 166,classe 1F-2.3.4. 
Embalagens 1uds(cx peq.) / Embalagem 48uds(cx gr)

DURAMAXX Ref. 10465

Óculos de lente cinza, ideal para trabalhos no exterior, combina o design e a  extrema robustez.
A sua lente curva de alta visão, pode ser mudada. Tem tratamento anti risco, ideal para os mais
exigentes.
EN 166,ocular classe 2 
Embalagens 1uds(cx peq.) / Embalagem 10uds(cx gr)



Óculos de Soldadura

EUROPE Ref. 10860

Óculos para atividades próprias de soldadura, de tipo universal.
Em cor negro, com lentes de 50mm tom 5. Facilmente substituíveis 
por meio de um parafuso no meio dos óculos.
Vidros de cristal mineral de 50mm. Óptica de classe 1.
Armação e guardas laterais (furadas) de poliamida. 
EN 166/EN 167 / EN 168 1S 
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 240uds(cx gr)

SOPLET Ref. 10810

Óculos modelo redondo de diámetro 50mm. DIN 5. Protege contra radiações 
em atividades de soldadura.Contra impactos de partículas de baixa energia.
Peso 65gr.Elástico Ajustável.
EN 166/ EN 175
Embalagens 20uds(cx. peq.) / Embalagem 200uds(cx gr)

FLIPPA Ref. 10910

Óculos de soldador, com frontal abatível com dois oculares de 50mm,
com cristal mineral de tonalidade 5.  Armação integral de PVC estabilizado 
com quatro válvulas de arejamento.
Lentes de policarbonato transparente 50mm.Elástico ajustável
Protege contra as radiações da soldadura, pó fino e líquidos. 
EN 166/EN 167 / EN 175 1F3 
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 120uds(cx gr)

XC IR5 Ref. 10285

X-tra Cobertura, X-tra conforto, X-tra controle. Comprimento ajustável nas astes,
intercambiáveis   de PC e canais de ventilação integrados. Recomendado para uso em
soldadura. Lente em policarbonato, anti-risco e anti-embaciamento.
EN 166/EN 169/EN 170/EN 172
Embalagens 1uds(cx peq.) / Embalagem 10uds(cx gr)



Proteja os seus olhos

Classe (1) Largos períodos de uso
Classe (2) Largos períodos de uso, podem alterar o reconhecimento das cores
Classe (3) Não são para uso prolongado

3 TIPOS DE LENTES

NORMAS

EN 166: Aplicável a qualquer tipo de protectores individuais dos olhos contra os perigos
susceptíveis de danificar os olhos, com excepção das radiações de origem nuclear, dos 
raios X, das emissões laser e dos infravermelho gerados por fontes a baixa temperatura. 
Não se aplica aos protectores dos olhos para os quais existem normas distintas.(protetor
dos olhos anti laser, óculos de sol uso geral).
EN 170: Filtra raios ultravioletas
EN 171: Infravermelho
EN 172: Filtro solar para uso laboral
EN 175:Especificações das exigências de segurança para os equipamentos
de protecção dos olhos e do rosto para a soldagem e as técnicas conexas.

LENTES

Claras : Uso universal
Fumadas:Sensação confortável contra a luz solar
Ámbar:Incrementam o efeito contraste
Polarizadas:Eliminam os reflexos e proporcionam conforto na visão



Óculos Universais

VISITOR Ref. 10300

Óculos básicos que permitem vista integral, parte lateral a 
acompanhar o rosto. Todos em policarbonato. Peso 41 Kg.
Alta resistência ao calor, de 80º.
EN 166,classe 1F.
Embalagens 10uds(cx peq.) / Embalagem 250uds(cx gr)

HERMES Ref. 10640

Óculos atrativos, bicolores, óculos independentes, com curvatura de 9dpt.Astes reguláveis
em altura e comprimento. Ponte nasal cómoda e suave. Astes «grip n» anti deslizantes.
Lente de 2,5mm de grossura. Anti- embaciamento.
EN 166 1 F N
Embalagens 12uds(cx pequena) / Embalagem 300uds(cx gr)

AXIS Ref. 10660

Estilo desportivo, bicolor, com astes e ponta nasal «grip».
Lentes curvas de PC e anti-embaciamento. Em nylon e PPE.  
EN 166,classe 1F 5,3-1
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

Versão económica do óculo SPACER. Óculo universal com lentes e astes de uma só peça.
Excelente utilização e muito cómodos.Reguláveis em comprimento. Peso 26grs
EN 166, 1F.
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

SPACER Ref. 10100

Óculo claro integral, com astes e lentes numa só peça em policarbonato.  
Montagem em Nylon negro, reguláveis em altura e comprimento (5 posições).
Anti-embaciamento.
EN 166,classe 1F N
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

ARGO Ref. 10630

Óculos sem armação, de desenho moderno e envolvente. Sem montagem. 
A ponta nasal é removivel , as astes são de nylon e flexíveis. Lentes em Policarbonato,
anti embaciamento, anti risco, anti estáticos. Lentes de 2,1 de grossura e curvatura de 7dpt
EN 166 1 F N,ocular classe 2 
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

Ámbar ref.10320

Vermelho laser 
ref.10340
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Ref. 10110SPACER ONE

Lente escura
Ref. 10122

Ámbar Ref. 10120
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Ámbar Ref.10632

Escuro Ref.10635



Óculos Universais

CENCOM Ref. 10460

Óculos estilo aviador, com lentes individuais protegidas
e espuma entre a lente e a armação. Elástico ajustável. 
Peso 75gr
EN 166,classe 1F.
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 120uds(cx gr)

Parthia Ref. 10234

Óculos com visão ampla, lente integral curva e envolvente. Armação em nylon, astes 
anti deslizantes de PVC muito flexíveis.
Apoio nasal desmontável e flexível. Pode ser colocada uma lente prescrita pelo médico,
uma vez que a armação está preparada para receber outro género de lentes.
Contra impacto 45m/seg. transmissão da luz até 95%.
EN 166 1 F N
Embalagens 12uds(cx pequena) / Embalagem 300uds(cx gr)

PHIBES Ref. 10260

Óculos com amplo campo de visão, excelente qualidade óptica
e comodidade. Desenhada com monolente, astes em preto e azul,
Apoio nasal flexível e  desmontável. 
EN 166 /EN 170 / EN 172,classe UV 2 -1,2 (lente transparente) /
5,3-1 (lente escura)
Embalagens 10uds(cx peq.) / Embalagem 200uds(cx gr)

Óculo de ampla visão e estilo desportivo. Desenho de monolente, ideal para impacto
de pequenas partículas e fácil de limpar. Pode ser usada uma lente escura.
 EN 166/ EN 170 /EN 172 UV 2C-1,2
Embalagens 10uds(cx peq.) / Embalagem 200uds(cx gr)

Ref. 10250

Escuro Ref.10255

ARTY Ref. 11100

Óculo Ligeiros e compactos, lente integral em policarbonato,
com curvatura de 10dpt, muito envolvente. Protege integralmente
a parte frontal e lateral, de pequenas partículas. Lente de 2,4mm.
Peso 26gr, anti embaciamento.
EN 166,classe 1F S
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

PHOEBE Ref. 10220

Extremamente cómoda e ligeira, este óculo é integral, com a parte nasal incorporada. 
Astes extensíveis. Lentes em PC e anti-embassiamento, astes em nilon e policarbonato.
Peso 29g
EN 166 1 F 
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

Escuro Ref.11185

Ámbar Ref.11120

Espelhado Ref. 11140

Ámbar 10225

Escuro 10228



Óculos Universais

PHAETOM Ref. 11300

Óculo com parte frontal fabricado como uma peça única,
Lente curvada para maior protecção. Contém furo na aste 
para colocar fio para pendurar. Astes reguláveis em altura
e comprimento. Peso 30gr. Anti embassiamento.
EN 166,classe 1F.
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

PENFRO Ref. 10360

Óculos muito amplos, proporcionam uma visão mais extensa. Feitos em nilon 
super flexível, com apliques em contraste. Lentes claras em policarbonato.
Anti embaciamento e anti risco.
EN 166 1 F
Embalagens 12uds(cx pequena) / Embalagem 300uds(cx gr)

Ámbar Ref. 11320

Escuro Ref. 11340

Fumado Ref. 11385

laçãuc oit  r roA ta
tiva

Almofadas de sucção

NOVO

Ref. 10355

Óculos de alta qualidade, com lentes de policarbonato e tratamento
«Hard-coating». O apoio nasal é almofadado com cor «crystal Brown»,
com aplique em contraste.
Anti embaciante e anti risco.
EN 166 1 F /EN 170 / EN 172
Embalagens 10uds(cx peq.) / Embalagem 200uds(cx gr)

Óculo com extra cobertura, extra conforto e extra controle. Ajustável em comprimento,
com lentes que dão para trocar, em policarbonato, com canais de ventilação integrados. 
Estes óculos estão recomendados para uso em sectores tão diverso como a agricultura,
 manipulação, transporte, etc. 
Anti risco e anti embaciamento.
 EN 166/ EN 169/EN 170/EN 172
Embalagens 1uds(cx peq.) / Embalagem 10uds(cx gr)

Ref. 10280

NOVO

PAMBRE SMOKE

NOVO

TSR
 ANTI EMBACIAMENTO

Cinza Ref. 10288

Prateado Ref. 10282

Ir5 para soldadura
Ref. 10285

PERTH Ref. 10370

Óculos de desenho atrativo, alta tecnologia e qualidade óptica
avançada, com lente transparente e tratamento «hard coating».
Contém almofadas nasais resinosas para maior conforto.
Negro brilhante. Anti embaciamento e anti risco.
EN 166 1F , EN 170, EN 172
Embalagens 10uds(cx peq.) / Embalagem 200uds(cx gr)

Ref. 10278 polarizada

Óculo polarizado e em PVC, desenhado em duas cores.
Área nasal flexível e suave que evita a entrada de pó e partículas.
Policarbonato de 1,7mm de espessura, tem tratamento anti embaciamento,
perfeita ventilação do olho e filtro de raios ultravioleta.
Peso 34gr.
EN 166 5,3-1  1F/EN 170 /EN 172
Embalagens 10uds(cx peq.) / Embalagem 200uds(cx gr)

PANDORA POLARIS 
NOVO

Claro Ref. 10270

Fumado Ref. 10275



Óculos Universais

PATRIOT Ref. 11400

Óculos resistentes á abrasivos, anti ambaciantes. Feitos só de uma peça,
com o apoio nasal incorporado. Astes reguláveis em altura e comprimento.
Peso 33g.
EN 166,classe 1F.
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

TORNADO Ref. 10780

Óculos de alta prestação, anti UV, anti embaciamento, anti risco, anti estático.
Armação de policarbonato com pigmentos anti alérgicos, e lentes de grande
capacidade de entrada da luz (92%).
EN 166 1 F 
Embalagens 12uds(cx pequena) / Embalagem 144uds(cx gr)

Espelhado Ref.11440

Esfumado Ref.11485
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Ref. 10214

Óculos ligeiros e compactos, de desenho atrativo,astes
e moldura em PVC, apoio nasal em Nylon, muito suave
e lentes individuais de PC.

EN 166 1 F 
Embalagens 12uds(cx peq.) / Embalagem 300uds(cx gr)

     PYROS

Fumado Ref. 10785

Com binócolo interior 
Ref.10210



Protectores Faciais

Ref. 79300

CLARO REF. 79305
SUSPENSÃO REF. 79306
Embalagens 1uds(10 cx.) 

Conjuntos formados por protector frontal + Visor pré formado com aro de alumínio + 
arnês de cabeça ajustável mediante rosca na parte dorsal.
Visor de 1mm de grossura de policarbonato de 18X34 cm
EN 166 1B

SUPERFICIE CLARA Ref. 79350

DIN5  REF. 79355
SUSPENSÃO REF. 79306
Embalagens 1uds(10 cx.) 

SUPERFICIE VERDE

oíni
mula ed or

A

oíni
mula ed or

A

NÃO INCLUÍ O CAPACETE

Protector facial com aro de alumínio, com suporte especial para
acoplar no capacete. Pode-se colocar em posição de viseira.
CLARO REF. 79710 Embalagens 1uds / 50uds (cx)
COMBI GREEN DIN Ref. 79715
Embalagens 1uds/50 uds (cx.) 

SUPERFICIE COMBI Ref. 79200

Conjunto formado por protector frontal de polietileno + visor claro
de policarbonato preformado + arnês de cabeça ajustável mediante rosca na nuca+
cobertura de queixo. 
EN 166 1B
Embalagens 1uds / 10uds (cx.) 

FACEMASTER

oi
ní

m
ul

a 
e

d 
or

A

Ref. 79209

Conjunto formado por suporte de acoplar ao capacete+colchetes para suporte+
visor de policarbonato preformado+peça para cobrir o queixo.
Só para estes capacetes.
EN 166 1B
Embalagens 1uds / 50uds (cx.) 

FACEMASTER COMBI

Colchete Suporte

Visor frontal Ref. 79205
Protector de queixo Ref 79206
Suporte Ref. 79745
Colchete Ref. 79746



Protectores Faciais

Ref. 79400FACY Ref. 79100PERFORAMA-AC

Conjunto formado por protector frontal de polietileno + visor claro
de policarbonato preformado de cabeça ajustável mediante rosca .
EN 166 1B 3
Embalagens 10uds (cx peq.) / 60uds(cx gr)
Visor de reposição Ref. 79405

Resistência Química a ácidos, sprays alcalinos e
dissolventes.
Combina protecção frontal, facial, e do queixo, num só elemento 
de acetato, anti embaciante de 1,4mm de grossura, com grande área de 
visão (43X17cm) com arnês de cabeça ajustável com banda anti suor.
EN 166 3-1 2.B 9
Embalagens 1uds /16uds(cx)
Visor de reposição Ref. 79115 | Protector de queixo Ref. 79608

Resistência química contra ácidos, alcalinos, dissolventes e sprays.
Sem capacete. Conjunto para aplicações industriais pela sua combinação
de protecção facial e da cabeça. Formada por um visor anti embaciamento
de acetato acoplado a um suporte rebatível. Para capacetes A79R, A79 e A59.
Resistência ao calor até 125º.
EN 166 2.3B
Embalagens 1uds / 8uds (cx)
Visor de reposição REF. 79607
Suporte REF.79606 
Parte do queixo  REF.79608

PERFO-COMBI AC Ref. 81500

Protecção eléctrica para 1000V.
Combinação de protecção facial e de cabeça,20 cm de protecção facial para aplicações
industriais. Larga área de cobertura frontal rebatível. Na parte facial tem um «carrier»
que se adapta ao capacete. Peso 543g.
Resistência ao impacto: 45m/sg-6mm. 99,5%. Absorção de raios UV até 365nm.
EN 166 2.3F
Embalagens 1uds / 10uds

ELECTRO CAPRef. 79600

Reposições
Visor Ref. 81550
Suporte carrier Ref.79606
Capacete A79-R Ref. 80541

Com visor de policarbonato Ref. 79050
Bionic sem visor Ref.  79052

Protector facial almofadado, muito suave na parte de contacto com a cabeça.
Visor extra grande e protecção ampliada na parte superior da cabeça e queixo.
EN 166/EN 169/ EN 170
Embalagens 1uds 

BIONIC

visores de reposição

Ref. 79051 (Policarbonato)
Ref. 79056 (Acetato)
Ref.79054 (Arco eléctrico)

Com visor arco eléctrico Ref 79053

NOVO



Ref. 79500

Para partículas superiores a 5microns, formado por protector
frontal de ABS, malha metálica facial com aro para maior
firmeza e arnês de sucção.
EN 166 1F
Embalagens 1uds/ 10 uds(cx. pequena)/60 uds (cx. grande).
Visor de reposição Ref. 79505 

FACY METAL Ref. 79510

Frontal de PPE + malha facial de aço +auditivos reguláveis
em altura de 23db + arnês de cabeça ajustável mediante
rosca.
EN 166 3B/ En1731 /EN 352
Embalagens 1uds/10 uds 

SET FLORESTAL

Protectores Faciais

Conjunto com capacete SR laranja + auditivo de 23Db sonico set +
visor de malha metálica com suporte.
EN 397/EN 166/ En166/ EN352-3
Embalagens 1uds / 10uds
Reposições:
Visor ref. 79505
Auditivo ref. 82305
Capacete (laranja) SR ref.80526

KIT FLORESTAL Ref. 79150



Para Soldar

Máscara de soldadura leve, numa só peça, ligeira e compacta, resistente e de 
grande durabilidade, poliamida retardante á chama (até 180º).
Arnês de cabeça ajustável, visor rebatível em diferentes medidas.
Não produz condensação ao contacto com o utilizador.
Peso 468g, sem cristais. EN 175
Embalagens 1uds/ 14 uds(cx)
108x51 (com filtros) Ref. 70200
110x55 (sem filtros) Ref. 70255
110x90(sem filtros) Ref. 70250

LAMADOR 

Máscara de um só peça e ampla superfície de protecção, porque cobre
toda a cabeça até ao queixo. Grande durabilidade, pois é fabricado em poliamida
retardante á chama (resiste até 180º). Com arnês de cabeça ajustável e visor 
rebativel em duas medidas. Peso 530g. Sem cristais.
EN 175
Embalagens 1uds/12 uds (cx)
108x51 (com filtros) Ref.70400
110x55 (sem filtros) Ref.70455

GAMADOR

Máscara Lamador, especial para se adaptar ao capacete, mediante
um suporte «carrier» que se ajusta através de umas patilhas que se 
introduzem nas ranhuras laterias do casco. 
Peso 305gr. O capacete não está incluído. Sem filtros.
EN 175
Embalagens 1uds / 16uds (cx)

LAMADOR ULTRA COMBI Ref. 70710

Máscara própria para se adaptar ao capacete, mediante suporte «carrier» que se ajusta
através dos encaixes do capacete de segurança.
Peso 310gr. Capacete não incluído. Viseira abatível de 108x51mm. Sem filtros.
EN 175
Embalagens 1uds / 16uds (cx)

GAMADOR ULTRA COMBIRef. 70700

Reposição
Arnês de cabeça Ref. 70060
Clip Ref. 70434
Visor abativel 108x51 Ref.70428
Visor abativel 110x90 Ref.70063
Banda Ref. 70061
Clip de encaixe no capacete Ref. 79611

Ref. 70740

Máscara weldmaster manipulada para adaptar ao capacete de segurança mediante
acoplamento que se introduzem nas ranhuras laterais. Permite assim baixar a 
viseira com total facilidade. Medida do visor 108x51mm (também removível) .
Peso 325gr. Capacete não incluído.Capacetes SP e SR 
EN 175
Embalagens 1uds / 12uds (cx)

WELDMASTER-COMBI



Para soldar

Ref. 70405

Máscara termoplástica de perfil arredondado e envolvente, com visor
108x51mm rebatível,Ajustável em altura, fita contra suor com buracos
de ventilação. Duas regulações de comprimento e altura.
EN 175
Embalagens 1uds/ 12 uds(cx).
 

WELDMASTER Ref. 70305

Versão económica da versão weldmaster, com ligeiras diferenças. Peso 348g,
arnês com 3 posições em vez de 5, a sua superfície exterior difere minimamente 
relativamente a rugosidade.
EN 175
Embalagens 1uds/12 uds(cx) 

WELDMASTER ONE

Máscara de fibra vulcanizada feita de uma só peça.
Grande resistência ao impacto, duradouro e de grande nível de
protecção no queixo, pescoço e cabeça. Não produz condensação
no interior da mascara. Resistente á radiação até 180º.
Peso 521gr. Sem cristais.
EN 175
Embalagens 1uds / 12uds (cx)
Ref. 70430 (108x51mm rebativel)
Ref. 70435 (110x90mm fixa) sem cristais.

PROTASHELL

Máscara de fibra vulcanizada feita de uma só peça.
Esta é uma versão da PROTASHELL mais simples, sem a protecção de queixo,
reduzindo o peso a 365gr. Sem cristais.
EN 175
Embalagens 1uds / 16uds (cx)
Ref. 70410(108x51mm)rebatível
Ref. 70420(110x90mm) fixa
Embalagens: 
Ref.70410: 1un/14uds
Ref.70420: 1un/12uds

PHOTASHELL BABY

Ref. 70567

Capacete de nylon côr azul brilhante ultra ligeiro e resistente á humidade.
Célula fotoeléctrica com campo de visão extendida de 48x98mm, com célula
foto sensível que regula o escurecimento de 9 a 13 DIN, tem sensibilidade
do arco eléctrico e retarda o escurecimento. Todos os elos são optimizados.
Função «grind» que permite usar a máscara em tom claro.
Arnês de suspensão excepcionalmente cómodo com regulações de posição
e função de repouso.
EN 175/EN 166/EN 379
Embalagens 1uds / 4uds (cx.) 

AUTOSHELL PLUS Ref. 70565

Máscara de soldar automática, com rosca de ajuste lateral, com escurecimento automático,
montada com filtro fotocenssivel, dos sensores e uma célula fotovoltaica com regulação de 
tonalidade, sensibilidade e retardamento ao escurecimento.
Campo de visão 98x40mm
Estado de repouso DIN4; Estado de escurecimento DIN 9/13
Qualidade óptica 1; Difusão de classe 1
Variação em transmissão de luz classe 2
TIG :10A
EN 379
Embalagens 1uds / 4uds (cx.) 

PROFISHELL

NOVO



Para Soldar

Ref. 70920

Máscara de mão de polipropileno retardante a chama, feito numa
só peça, protege os olhos os olhos e a cara da radiação da soldadura.
Com asa de mão no seu interior e protegida de salpicaduras.
Borda lateral que protege o soldador com mais eficácia.
EN 175
Embalagens 1uds/ 60 uds(cx).
 

WELDMAN Ref. 20700

Escafandro de crute, de cor vermelho ou beije e forrado interiormente,
com tecido anti calórico. Protege a cabeça,  o rosto, a cabeça e o pescoço
Perfeita para soldar em lugar difíceis e de acesso complicado.
Usa-se com lente DIN 11 de 110x55mm.
EN 166
Embalagens 1uds/25 uds (cx)

HOOD CAP

Máscara em Algodão, com óculos redondos de 50mm
incorporados numa máscara de couro flor muito flexível
e suave. Orifício nasal protegido, que permitem a respiração
evitando a intrusão de projecções.
EN 175
Embalagens 1uds 
Ref. 20550 Com gorro,largura de 45 cm
Ref. 20505 Sem gorro, largura de 45cm

CAPYWELD PLUS

Capuz para colocar debaixo do capacete deixando so ombros e a cabeça
tapados, ficando somente a zona da cara livre. 62cms, adequado para uso
com máscaras.Material retardadnte a chama e isola termicamente a cabeça
do soldador.Costuras em fio kevlar. Muito fácil colocação.
EN ISO 11610
Embalagens: 1un/50uds(CX)

MONKS HOOD

Ref. 20600

Máscara de couro flor de 30mm de longitude, com uma 
lente integral de vinil. Lente DIN 11 de 110x55 mm, 
indicada para soldadura em lugares incómodos ou de
dificil acesso.
EN 166 (filtro)
Embalagens 1uds

SAFECAP FLOR Ref. 20571

Com uma longitude de 44cms, cobre a cabeça, deixando livre a cara do soldador.
fecha-se com um velcro a toda a altura. Com debruados em algodão retardante
a chama.
EN ISO 11612
Embalagens 1uds / 100uds (cx.) 

NOONS HOOD

Algodão

AlgodãoAlgodão

Ref. 20570




