
Blusão

Proteção corporal: aluminizada
Descrição e composição:

Fabricado em Aratex 100 % para-aramida (450 g/m2). Tecido especialmente 
concebido para oferecer proteção contra o calor convectivo, o calor radiante e 
salpicos de metal. 
Sistema de «duplo espelho»: dupla capa aluminizada + material básico; desta 
forma, a proteção é máxima.

 
Blusão de fecho frontal com colchetes e velcro.
O interior do colarinho está forrado com couro para mais segurança e conforto.
Mangas franzidas para maior proteção. 

Este EPI é indicado para as atividades industriais em que o utilizador estiver 
sujeito a: 
- Breve contacto com uma pequena chama (A1) 
- Focos de calor convectivo de potência menor ou igual a 80 Kw/m² (B1) 
- Focos de calor radiante de potência menor ou igual a 20 kw/m² (C4) 
- Salpicos de ferro e alumínio fundidos (D3) 
- Pequenos salpicos de metal fundido (E3) 
- Calor de contacto (a uma temperatura de 250 ºC) (F2)

Tamanho: S, M, L, XL e XXL.    EN 340/EN ISO 11612       
EPI da categoria III

Modelo com colarinho

Mangas franzidas

Disponível em vários 
tamanhos:
S, M, L, XL

www.medop.es

Ref. Produto

911541 BLUSÃOTamanho S
Comprimento: 80 cm / Largura peito: 94 cm / Comprimento manga: 60 cm

910201
BLUSÃOTamanho M
Comprimento: 80 cm / Largura peito: 96-100 cm / Comprimento manga: 
70 cm

910204
BLUSÃOTamanho L
Comprimento: 80 cm / Largura peito: 96-100 cm / Comprimento manga: 
80 cm

910943 BLUSÃOTamanho XL
Comprimento: 80 cm / Largura peito: 94 cm / Comprimento manga: 80 cm

MARCAÇÃO

Propagação limitada da chama
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Proteção corporal: aluminizada

www.medop.es

Norma e certificação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

EN 340/EN ISO 11612 
EPI de categoria III

EPI para uso industrial nos seguintes setores: fundições, empresas metalúrgicas, pirotecnia, 
reparação de fornos, fábricas de cimento, indústria siderúrgica, etc.

Guardar ao abrigo da luz e do pó. Não lavável. Limpar com uma esponja húmida. Não lavar 
a seco.

Para obter a máxima proteção, é essencial vestir o blusão corretamente: deve ficar por cima 
das calças e ter todos os colchetes fechados.

Embalagem individual: 1 unidade

Blusão Tamanho S
GTIN-13:  8423173874643      GTIN-14:  18423173874640

Blusão Tamanho M
GTIN-13:  8423173830571      GTIN-14:  18423173830578

Blusão Tamanho L
GTIN-13:  8423173830601     GTIN-14:  18423173830608

Blusão Tamanho XL
GTIN-13:  8423173867393     GTIN-14:  18423173867390


