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Bem-vindo

Fundada em 1905 na Austrália, e presente no Brasil desde 1996, a Ansell se destaca como uma das principais empresas do segmento de 
equipamentos para proteção individual. 

Com mais de 50 instalações presentes em mais de 15 países, que independentemente do lugar, compartilham a mesma visão – criar 
um mundo onde as pessoas estejam completamente protegidas – nós, Ansell, nos empenhamos em oferecer os melhores produtos em 
todas as partes do mundo. 

Trabalhando com uma logística integrada e uma rede de distribuição especializada, nosso método faz com que, não só o produto, mas 
também todo o conhecimento técnico, chegue diretamente ao usuário de maneira eficiente e imediata.

Em Janeiro de 2013, a Ansell, líder mundial em soluções de proteção, se uniu à Hércules, líder nacional de equipamentos em altura, para 
juntas elevarem os níveis de segurança a patamares jamais vistos no mercado brasileiro. Agora tudo que você precisa está ao alcance 
das suas mãos.

Ansell e Hércules trazem em sua trajetória a excelência em produtos e a mais alta tecnologia. Isso significa: mais inovação, mais 
qualidade, mais desempenho, mais conforto, valor acessível, e principalmente, mais segurança. E é para estes consumidores que nossos 
profissionais desenvolvem, fabricam e comercializam um dos mais extensos e completos portfólios do mercado. Portfólio este, que 
oferece as mais inovadoras soluções para as mais diversas necessidades do mercado.

Você precisa? Nós temos.

Mais informações, acesse: www.ansellbrasil.com e www.hercules.com.br
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Líder mundial em barreiras de proteção

Como líder mundial em barreiras de proteção, a Ansell desenvolve, fabrica e comercializa uma grande variedade de luvas e vestimentas de proteção. 
Nossos produtos se consolidam pelos últimos avanços em inovação, desenvolvimento e design, bem como por uma rede de parceiros em todo o mundo.

O mundo Ansell

ÁSIA PACÍFICO (APAC)
20% de vendas mundiais
17 Instalações operacionais
Sede: Hong Kong, CHN

AMÉRICA LATINA E CARIBE (LAC)
7% de vendas mundiais
3 Instalações operacionais
Sede: Nova Jérsei, EUA

AMÉRICA DO NORTE
31% de vendas mundiais
8 Instalações operacionais
Sede: Nova Jérsei, EUA

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA (EMEA)
42% de vendas mundiais
24 Instalações operacionais
Sede: Bruxelas, BEL

Escritórios corporativos

Instalações operacionais

Uma abordagem focada no cliente

O que nos distingue de outros fabricantes de luvas é a forma de compartilhar nossa experiência. 
Certificamo-nos de que nossos clientes se beneficiem de:

 · Desenvolvimento de novos produtos, motivado por suas próprias necessidades

 · Consultoria e experiência de primeira qualidade na proteção das mãos, lideradas por nossa força de trabalho e nossos especialistas

 · Serviço de auditoria focado nas necessidades de proteção

 · Assessoria técnica sobre as composições de cada luva e seu nível de proteção, garantida por todos os certificados necessários

 · Programas especiais para ajudar os responsáveis pelas indústrias a selecionar a luva adequada para cada tipo de trabalho
; Esses serviços contribuem para aumentar a aceitação por parte dos trabalhadores, reforçam o uso das luvas adequadas e reduzem a incidência de 
acidentes laborais e custos decorrentes.
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Encontre a luva ideal 
Organizamos este guia a fim de facilitar a busca da luva que melhor se adapte à sua aplicação. Este guia lhe ajudará a escolher o melhor produto. Nele 
contém explicações de como utilizar os dados coletados para selecionar a proteção apropriada.

Passo 1 – Qual o tipo de proteção necessária?
Comece determinando qual o tipo de proteção que a aplicação requer. 

Proteção mecânica
Protege os trabalhadores de cortes, arranhões, perfurações e fadiga das mãos.

Proteção contra produtos químicos líquidos e óleos
Protege os trabalhadores de produtos químicos líquidos perigosos e óleos.

Proteção de produtos
Protege as mãos e os produtos de contaminação – em ambientes regulados: 

 · Laboratórios e salas limpas na indústria farmacêutica

 · Laboratórios e salas limpas na indústria eletrônica

 · Processamento de alimentos e mercados de serviço

Passo 2 – Qual segmento de proteção e nível de intensidade são requisitados?
Determine qual segmento de proteção e nível de intensidade são necessários para sua aplicação.

PROTEÇÃO MECÂNICA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS
QUÍMICOS E LÍQUIDOS PROTEÇÃO AO PRODUTO

Quais luvas oferecem a proteção ou atributos de 
desempenho requeridos pela aplicação?

Quais são os materiais da luva que protegem contra 
tipos específicos de químicos/ óleos/ líquidos 
manipulados?

Quais luvas cumprem os requisitos exigidos na 
indústria para proteção de produtos e/ou dos 
trabalhadores?

SEGMENTOS DE APLICAÇÕES TIPOS DE POLÍMEROS SEGMENTOS DE APLICAÇÃO

• Laboratórios e salas limpas nas indústrias
farmacêutica e eletrônica
• Processamento de alimentos
• Serviço alimentício

NÍVEL DE INTENSIDADE SEGMENTOS DE EXPOSIÇÃO AMBIENTE SEGMENTOS DE 
APLICAÇÕES 

Vinil

Látex de Borracha Natural

Borracha Neoprene

Butil

Filme Laminado

Policloreto de Vinila

Borracha Nitrílica

Imersão

Respingo

Pesado

Moderado

Leve

Controlado

Crítico

Laboratório/ Exame

Estéril

Uso único

Resistência ao corte

Resistência ao calor e ao frio

Resistência mecânica e a líquidos

 Multiuso  Proteção ao corte

Repelente ao óleo  Fins especiais

INDÚSTRIAS

Maquinário e equipamentos

Manutenção

Fabricação de metais

Processamento e refinação de petróleo

Mineração

Farmacêutico

Serviços públicos

Reciclagem

Agricultura e viticultura

Automóvel e transportes

Construção

Químico

Eletrônicos

Processamento e serviço de alimentos

Vidro

Serviços de limpeza

Logística e armazenagem

DESIGNAÇÃO ESPECIAL

Produto Top Ansell

Lançamento

Antiestática

Impacto

Vibração
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Encontre o equipamento de proteção Hércules ideal
Na Hércules, as atividades são conduzidas por profissionais capacitados, que buscam novas soluções para produtos já existentes e propõem novos 
equipamentos para o segmento focando sempre nas necessidades dos seus clientes. Nossos produtos são desenvolvidos, testados e aprovados.

Qual o tipo de proteção necessária?
Comece determinando qual o tipo de proteção que a aplicação requer para associar com o equipamento ideal para suprir os riscos da atividade.

Como estão classificados os equipamentos Hércules?
Os equipamentos Hércules possuem diversas categorias que nos ajudam a escolher qual melhor produto para a devida aplicação. Neste guia, as 
divisões dos produtos estão categorizadas por Proteção Térmica, Trabalho em Altura, Espaço Confinado e Combate a Incêndio.

PROTEÇÃO TÉRMICA TRABALHO EM ALTURA ESPAÇO CONFINADO COMBATE A INCÊNDIO

Como estão divididos os equipamentos 
para proteção térmica e quais são os 
riscos presentes para cada atividade?

Como estão divididos os equipamentos 
de proteção para trabalhos em altura?

Quais são as aplicações que envolvem 
os riscos de um espaço confinado?

Como estão classificados os produtos 
para combate a incêndio?

TIPOS DE RISCO PRODUTOS INDICAÇÕES TIPOS DE APLICAÇÃO CATEGORIAS

Risco de Altas Temperaturas

Risco de Metal em Fusão

Risco de Solda

Risco Mecânico

Arco Elétrico Acesso e Resgate

Purificação de Ar

Ventilação

Acessórios

Ancoragem

Cinturões

Talabartes

Trava-quedas

Acessórios 

Bombeiro Militar

Bombeiro Industrial

Bombeiro Florestal

Dielétrico
(não condutivo)

Resistente
a chamas
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Tempo de passagem > 30 min. para 
ao menos 3 substâncias químicas da 
seguinte lista: (AQL representam as 
letras de 3 produtos químicos para 
os quais a luva obteve um tempo de 
passagem > 30 minutos)

A – Metanol
B – Acetona
C – Acetonitrilo
D – Diclorometano
E – Dissulfureto de carbono
F – Tolueno

G – Dietilamina
H – Tetra-hidrofurano
I – Acetato de etilo
J – n-Heptano
K – Hidróxido de sódio 40%
L – Ácido sulfúrico 96%

NÍVEIS DE DESEMPENHO 1 2 3

AQL 4,0 1,5 0,65
Nível EN  2

NÍVEIS DE DESEMPENHO 0 1 2 3 4 5 6

Minutos < 10 10 30 60 120 240 > 480

NÍVEIS DE DESEMPENHO 1 2 3 4

A. Resistência à inflamabilidade 
< 20 s nenhum

requisito
< 10 s

< 120 s
< 3 s

< 25 s
< 2 s
< 5 s

B. Resistência ao calor de contato 100 °C
> 15 s

250 °C
> 15 s

350 °C
> 15 s

500 °C
> 15 s

C. Resistência ao calor de convecção > 4 s > 7 s > 10 s > 18 s

D. Resistência ao calor radiante > 7 s > 20 > 50 s > 95 s

E. Resistência a pequenos respingos de metal fundido > 10 > 15 > 25 > 35

F. Resistência a grandes respingos de metal fundido 30 g 60 g 120 g 200 g

NÍVEIS DE DESEMPENHO 1 2 3 4 5

A. Resistência à abrasão (ciclos) 100 500 2000 8000 -

B. Resistência ao corte por lâmina (índice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C. Resistência ao rasgamento (Newton) 10 25 50 75 -

D. Resistência à perfuração (Newton) 20 60 100 150 -

EN374 – Proteção química e/ou contra micro-organismos

EN407 – Proteção térmica 

EN388 – Proteção mecânica

EN420 – Requisitos gerais 

Resistência química frente a determinados produtos químicos (AQL ≤ 4)

Proteção química

Micro-organismos

Rasgamento: Nível EN  1
Abrasão: Nível EN  1 

Este ícone se utiliza para luvas que não cumprem os requisitos anteriores e que têm um AQL igual ou inferior a 4.

Este ícone indica a obrigatoriedade por parte do usuário de consultar as instruções.

Normas europeias para luvas de proteção

Todos os produtos de segurança procedentes da Ansell são fabricados, testados, embalados e documentados estritamente no cumprimento das normas 
europeias e brasileiras vigentes.

ABCDEF

 AQL

ABCD
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PROPRIEDADE PCQ REUTILIZÁVEL PCQ DE USO LIMITADO

Material Borracha ou borracha com plástico estratificado
(laminado plástico) em materiais tricotados Laminado plástico

Resistência à tração Resistente, 1000–1000 N Baixa resistência, 250–300 N

Fissuras de flexão Duradouro, 50.000 – >100.000 ciclos Durabilidade, < 5000 ciclos

Resistência a chamas Bom para a maioria das roupas e marcas,
mas não todas A maioria não passa, as vestimentas podem queimar

Descontaminação Sim Não, nem mesmo higienização segundo definições CEN,
CEN TR 11610

TIPO EXPLICAÇÃO/ NÍVEL DE PROTEÇÃO Padrão do produto

1 Hermético para gás, nível de proteção superior.
Proteção frente a sólidos, líquidos e gases. EN943

1a Hermético para gás, equipamento de respiração sob a roupa. EN943-1

1a-ET Tipo 1a para equipamentos de emergência. EN943-2

1b Hermético para gás, equipamento de respiração fora da roupa. EN943-1

1b-ET Tipo 1b para equipamentos de emergência. EN943-2

1c
Hermético para gás, equipamento de

abastecimento de ar fora da roupa
(sem dispositivo de respiração)

EN943-1

2 Roupa com abastecimento de ar fora
(ver 1c), mas não hermética. EN943-1

3 Proteção frente a líquidos. EN14605

4 Proteção frente a pulverizações de líquidos. EN14605

5 Proteção frente a partículas. EN ISO13982-1

6 Proteção frente a pequenos respingos
(baixo nível de proteção). EN13034

EN421 – Contaminação radioativa + Radiação ionizante 

Luvas que protegem do contato direto com radiações
(raios X, radiações Alfa, Beta, Gama ou de neutrons).

Luvas que protegem do contato direto com
substâncias radioativas.

Para os equipamentos de tipo 3, 4 e 6 
existem versões parciais designadas 
PB(X), sendo X o tipo em questão. A 
proteção parcial do corpo pode ser em 
forma de jaqueta, calça, avental, etc. 
Na Europa existe também uma clara 
distinção entre roupas reutilizáveis e as 
de uso limitado segundo definições de 
CEN, CEN TR 11610.
Na seguinte tabela são enumeradas as 
propriedades típicas desses dois tipos de 
roupa de proteção.

OUTROS PAÍSES
As normas das roupas de proteção europeias e norte-americanas são as de uso mais frequente também fora desses continentes. É normal que países além 
dos Estados Unidos utilizem a norma NFPA1991 quando se requer um elevado nível de proteção para aplicações exigentes. Há normas e especificações 
nacionais, por exemplo, na Rússia, no Japão, na Alemanha e na Polônia, no entanto têm tido muito pouca relevância fora de seus países. Existe uma 
norma internacional, ISO 16602, que certifica vestimentas de proteção com os mesmos que os da Europa.

Roupa de proteção contra produtos químicos

EUROPA
O sistema europeu para a roupa de proteção contra produtos químicos (PCQ) consta de uma série de dígitos para diferentes tipos e níveis de proteção, 
com padrões correspondentes que descrevem os requisitos dos produtos.

NÍVEIS DE DESEMPENHO 0 1 2 3 4

A. Frio por convecção. Isolamento térmico RTI em m². °C/W I < 0,10
0,10<I
<0,15

0,15<I
<0,22

0,22<I
<0,30 0,30<I

B. Frio por contato. Resistência térmica R em m². °C/W  R<0,025
0,025<R
<0,050

0,050<R
<0,100

0,100<R
<0,150 0,150<R

C. Teste de penetração de água Não passa Passa - - -

Rasgamento: Nível EN  1
Abrasão: Nível EN 1  1 

EN511 – Proteção ao frio

AQL
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Norma REACH
Todos os produtos Ansell satisfazem os requisitos legais com base na Norma 1907/2006 relativa ao Registro, Avaliação, Autorização e Restrições de 
substâncias químicas (= REACH). Finalizou-se o pré-registro de todas as substâncias requeridas, e aquelas que foram definidas (ou que no futuro o serão) 
como Substâncias Altamente Preocupantes (= SVHC), utilizadas atualmente em alguns dos produtos Ansell, serão eliminadas e substituídas por outras, 
antes de que isto seja de cumprimento obrigatório para a autorização.
Pode-se obter o relatório REACH da Ansell em sua página web e pedir dados mais detalhados no departamento Regulatório da Ansell.

Ambiente
A Ansell está comprometida com a proteção do ambiente e a redução de qualquer impacto ambiental ocasionado por suas aplicações. O sistema de 
gestão ambiental e as políticas da Ansell se baseiam na Norma Internacional ISO14000 para a gestão do meio ambiente. Nossas nove principais fábricas 
contam com a certificação ISO14001:2004.
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Enrolado com virola
Oferece uma maior proteção antes da entrada de líquidos e 
maior resistência do punho

Reto
Oferece um comprimento adicional para proteger o
antebraço e evitar que o líquido escorra

Sem punho
Facilita a colocação

Bordas onduladas
Acabamento de punho tradicional

Punho de segurança
Inclui um pedaço de material de proteção sobre a região
do pulso (geralmente de 7 cm de comprimento) para
maior proteção e melhor colocação

Longo
Proteção e comprimento (geralmente 10 cm ou mais)
que permite um melhor movimento do pulso

Punho tricotado
Para manter a luva na posição e evitar a
entrada de sujeira

FIBRA UTILIZADA DESEMPENHO MELHORADO

Algodão Conforto

Poliéster Resistência

Nylon Estiramento

Lycra® Elasticidade

Acrílico Isolamento

Kevlar® Resistência ao corte
Resistência ao calor

Dyneema® Resistência ao corte, conforto
Resistência à abrasão

HPPE
Resistência ao corte, conforto

Resistência à abrasão

Techcor® Resistência ao corte

Aço inoxidável Resistência ao corte

Fibra de vidro Resistência ao corte
Material utilizado Desempenho melhorado

Nitrilo Excelente resistência a rasgos,
cortes, perfurações e abrasões

Nitrilo/ Foam® Aderência em situações
úmidas e com óleo

Látex Aderência em situações
secas e úmidas

Neoprene Aderência em situações secas,
úmidas e com óleo

PU Boa resistência à abrasão
Aderência em situações secas

PVC Boa resistência à abrasão. Aderência em
situações secas, úmidas e com óleo

Luvas para proteção mecânica

 · Tricotadas – Seu bom ajuste garante uma boa destreza e melhora a 
produtividade. Sem costuras, para evitar irritações nas mãos.

 · Costuradas e banhadas- Disponíveis em vários tipos de estrutura e 
montagem, principalmente cortadas e costuradas. Na impregnação 
(material sintético) o composto se adere ao tecido tricotado 
para melhorar a resistência à abrasão. O processo de costura e 
impregnação permite fabricar luvas finas e assim melhorar a 
flexibilidade. 

 · Revestidas – Um forro tricotado é submergido no composto da luva 
– o composto se adere ao revestimento, aumentando a resistência.

 · Por imersão – O material utilizado determinará o desempenho 
mecânico.

Estilos de punhoForros e fibras

Para garantir um ótimo desempenho em uma determinada aplicação, cada luva Ansell tem sido projetada com características exclusivas. O uso de uma 
variada gama de fibras, forros, revestimentos externos, punhos, texturas e tamanhos. Garante a escolha da luva adequada para qualquer tipo de trabalho. 
Aqui você pode se familiarizar rapidamente com suas necessidades e assim tomar a melhor decisão.

Luvas para proteção contra produtos químicos e líquidos

 · Com suporte – Forro tricotado banhado – o revestimento retém o composto e aumenta a resistência

 · Sem suporte – Os moldes da mão são submergidos diretamente no composto da luva, sem forro ou trama tricotada

 · Com forro – Forro interno tricotado que fornece mais proteção mecânica e melhora a transpirabilidade

 · Flocados – As luvas com forro flocado possuem um revestimento interno de fibras de algodão que facilita a colocação e melhora o conforto

 · Sem forro – As luvas sem forro não possuem revestimento interno tricotado. Como norma geral, propiciam um maior grau de destreza e 
sensibilidade tátil, porém são menos resistentes frente a riscos mecânicos.
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Outros elementos estruturais

 · Com talco – Projetadas para facilitar a colocação – ideais para trocas frequentes das luvas.

 · Sem talco – Ideais para entornos onde a contaminação dos produtos pode ser um problema – uma alternativa para as pessoas suscetíveis a 
irritação cutânea decorrente da ação do talco.

 · Ambidestras – Luvas que podem ser usadas indistintamente em uma ou outra mão para maior comodidade e durabilidade.

 · Específicas para cada mão – Luvas concebidas especificamente para cada mão, para melhorar o ajuste e a destreza.

Gráfico de numeração (tamanhos) das luvas

A melhor forma de garantir a comodidade das luvas é solicitando a numeração correta. Uma forma de determinar a numeração necessária é medindo 
ao redor da mão com uma fita métrica de costureira. Meça por cima do polegar e por baixo dos dedos. A circunferência da mão (arredondando para a 
meia polegada mais próxima; 1 polegada = 2,54 cm) é numericamente igual a numeração da luva de um trabalhador. 

Medindo a mão desta maneira não se levará em conta todas as possíveis variações no tamanho das mãos. Por exemplo, alguns trabalhadores podem ter 
dedos compridos, enquanto que outros têm dedos mais curtos. Os trabalhadores podem preferir luvas que são maiores ou menores do que a mão medida.

Siga as instruções 
abaixo e descubra qual 
o tamanho da luva ideal 
para você.

 · Coloque a palma da mão direita para 
baixo no desenho com os dedos juntos. 
Seu dedo indicador deve estar alinhado 
com a linha azul (mas não sobre ela). O 
dedo polegar deve ficar fora da medição.

 · O tamanho é indicado pela largura da 
sua mão. Leia o seu tamanho de acordo 
com a cor das linhas.

NUMERAÇÃO # S M L XL XXL

Tamanho 7 8 9 10 11

Cor da costura Vermelha Amarela Marrom Preta Azul clara

Todas as luvas com punho tricotado utilizam um código de cores para identificar sua numeração, como indicado a seguir.



Especialista no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções que tornam os trabalhadores mais 

produtivos ao mesmo tempo que os deixam mais seguros, a Ansell entende como nenhuma outra 

empresa que desempenho e rentabilidade caminham lado a lado. Por isso desenvolvemos o Ansell 

Guardian®, um processo de melhoria de custos e maior rentabilidade. Colocamos as necessidades dos 

clientes na vanguarda de nossos esforços, para alcançar a excelência em soluções de segurança.

O Guardian® propõe uma abordagem integrada e pessoal, para que haja o retorno sobre o investimento 

realizado nos equipamentos de proteção individual de uma empresa. De uma forma sistemática e 

quantificável, a ferramenta aborda muitas áreas que são importantes para os nossos clientes e colabora 

para que a empresa gere economia nos custos e melhorias na produtividade.

O Guardian® constitui uma metodologia para analisar estas áreas e depois integrá-las em um plano de 

otimização de fácil compreensão.

GUARDIAN: UMA FORMA COMPROVADA DE MAXIMIZAR 
A SEGURANÇA E O DESEMPENHO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

MAIOR SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS:
• Menos lesões das mãos e menores custos por lesão.

CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE REDUZIDO:
• Uso dos produtos corretos
• Soluções para reutilização, reciclagem e eliminação.

PRODUTIVIDADE:
• Proteção adaptada por tipo de risco
• Redução de desperdícios.

NORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E
MELHORES PRÁTICAS:
• Inventários reduzidos e simplificados.

Análise

Referência

Medição

Melhoria

Empenho



Enxergando a necessidade de uma ferramenta exclusiva de gestão que ajude as empresas a melhorar a 
segurança, a eficácia e a produtividade, criou-se o Guardian®. Um método exclusivo de gestão para as empresas 
onde conseguimos melhorar a segurança, identificar e implementar soluções e novas ideias para aumentar a 
produtividade e concretizar economias.

Para mais informações acesse: www.ansellguardian.com

Compreendemos as necessidades da empresa e 

estabelecemos referências de desempenho atuais para 

quantificar posteriores melhorias.

D
es

en
vo

lv
em

os
 u

m
 p

la
no

 c
om

p
le

to
 a

bo
rd

an
do

 
to

da
s 

as
 m

el
ho

ri
as

 n
o 

ne
gó

ci
o 

e 
es

ta
be

le
ce

m
os

 o
 

de
se

m
p

en
ho

 p
re

te
nd

id
o.

Quantificamos o êxito do programa criando novas 

referências de desempenho para o futuro. Através 

da formação de pessoal e acompanhamento, são 

estabelecidos procedimentos para concretizar

todo o plano desenvolvido.
N
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Tecnologias exclusivas

A Ansell possui diversas tecnologias patenteadas, sempre desenvolvidas com foco nas necessidades dos clientes. Procuramos ter uma melhoria contínua 
de sensibilidade, conforto, rendimento e aderência em todos os nossos produtos. Os avanços tecnológicos da Ansell contribuíram para criar uma sólida 
reputação como fabricante e fornecedor de luvas de proteção. Produtos inovadores de alta qualidade para aplicações industriais.

RIPEL™ cria uma capa impermeável a líquidos em luvas tricotadas para aplicações 

em óleos ou lubrificantes. A camada evita que esses materiais entrem em contato 

com a pele do usuário.

Forro tricotado

RIPEL™ Revestimento de nitrilo impermeável a líquidos

INTERCEPT™ une fibras sintéticas e naturais de alto rendimento para fornecer 

elevada resistência ao corte, combinando conforto e durabilidade.

Fibra
sintética

INTERCEPT™
fios resistentes
ao corte

Mistura de fibras naturais

Fibras especialmente projetadas

ZONZ™, tecnologia inovadora que utiliza diferentes tipos de pontos ao redor das 

áreas de estresse para se adaptar ao formato das mãos e melhorar a movimentação, 

ajudando a reduzir a fadiga.

Costura aberta

Revestimento
de espuma

Forro tricotado

ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ é um tratamento no revestimento da luva que reduz a 
força necessária para segurar ferramentas ou materiais oleosos e úmidos, reduzindo 
a fadiga e melhorando a habilidade, segurança e produtividade. 

Superfície oleosa

ANSELL GRIP 
TECHNOLOGY™
tratamento
no revestimento

FORTIX™, tecnologia que aplica um revestimento de espuma nitrílica fina, resistente 

e respirável para aumentar consideravelmente o período de vida útil da luva, 

melhorando o conforto em trabalhos abrasivos.

FORTIX™ revestimento de espuma nitrílica

Forro tricotado
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HyFlex® 11-600 11-600 Leve Multiuso

DESCRIÇÃO
 · As luvas industriais HyFlex® 11-600 de Ansell foram desenhadas para 

aplicações leves e delicadas em condições secas que requeiram máxima 
destreza

 · Como uma segunda pele, permite uma manipulação precisa e confortável 
de objetos pequenos

 · Permite uma alta respirabilidade

 · Quando seus operários necessitarem de precisão e/ou uma manipulação 
limpa, as luvas HyFlex® 11-600 são a resposta

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem de pequenas peças como rolamentos, juntas e molas

 · Manutenção elétrica e mecânica

 · Movimentação de cargas

 · Atividades logísticas

 · Operação de empilhadeiras

ESTRUTURA Tricotada Tricotada

MATERIAL DO FORRO Nylon preto Nylon branco

MATERIAL DO REVESTIMENTO Poliuretano Poliuretano

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado Tricotado

COR Preta Branca

TAMANHO 6–10 6–10

COMPRIMENTO 21–26 cm 21–26 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote 

12 pacotes (Tot. 144)
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 17.601 17.601

Destreza e sensibilidade insuperáveis
para as manipulações mais delicadas

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

EN 388:2003

BR 3021 
EU 3121
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DESCRIÇÃO
 · O produto top em vendas da Ansell, HyFlex® 11-800, a luva de espuma de 

nitrilo original, agora está melhor ainda

 · Uma solução altamente versátil para operações de montagem de precisão 
e a manipulação em geral, oferece o equilíbrio perfeito entre conforto, 
destreza e proteção

 · Sua avançada tecnologia de tricotagem permite também uma maior 
elasticidade e flexibilidade em áreas de grande tensão: a mão dispõe 
de mais liberdade de movimento, melhorando o conforto e 
reduzindo sua fadiga

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem de linha branca

 · Manipulação em geral

 · Trabalhos leves de montagem

 · Trabalho em depósitos

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

HyFlex® 11-800

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Borracha nitrílica 

microporosa Foam®

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR
Branca com

revestimento cinza

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 20–26,5 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 12.413

O original reinventado

 Multiuso Leve

TECNOLOGIA

EN388

BR 3131
EU 3131
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HyFlex® 11-840

DESCRIÇÃO
 · A HyFlex® 11-840 conta com o FORTIX™, um fino, forte e respirável 

revestimento de espuma nitrílica sobre um confortável forro 
de Spandex/ Nylon

 · O revestimento proporciona um ajuste seguro e confortável nos dedos e 
palma das mãos que otimiza o desempenho dos usuários que manuseiam 
pequenas e médias peças abrasivas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem de peças pequenas e médias

 · Alimentação das linhas de produção

 · Manuseio geral

 · Recepção de matérias-primas

 · Rosqueamento e desrosqueamento

 · Despacho e recebimento – manuseio de caixas de papelão e de 
embalagens (expedição)

 · Condução de caminhões, operação de empilhadeiras e guindastes

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Spandex/ Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO Espuma nitrílica FORTIX™

ACABAMENTO Palma e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Preta e cinza

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 20–27 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 33.392

Extrema durabilidade e ajuste superior para um 
manuseio com precisão em aplicações abrasivas

TECNOLOGIA

 Multiuso Leve

EN 388:2016

(BR) 3131A
(EU) 4131A

EN 388:2003

(BR) 3131
(EU) 4231
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HyFlex® 11-818

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Spandex/ Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica FORTIX™

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado 

COR Azul escuro

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 20–24,8 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 33.395

DESCRIÇÃO
 · Combina o conforto proveniente de sua ultra leve formulação com a durabilidade 

da tecnologia Ansell FORTIX™, uma fina, forte e respirável camada nitrílica com 
excelentes níveis de resistência à abrasão

 · É tricotada com 18 pontos em Spandex/ Nylon, revestimento ultrafino na palma e 
zonas otimizadas em malha para melhor manuseio, proporcionando a sensação 
de “mãos nuas”, além de respirabilidade e conforto ao lidar com peças pequenas e 
secas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem de peças secas

 · Alimentação das linhas de produção

 · Montagem de pequenas porcas e parafusos

 · Manuseio de peças pequenas/ finas

 · Montagem e desmontagem de peças

 · Rosqueamento e desrosqueamento

 · Aplicações mecânicas ultrafinas

 · Operador de empilhadeira

Sensação de não estar usando nada. 
Conforto, tato e elevada durabilidade

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS TECNOLOGIAS

 Multiuso Leve

EN 388:2016

(BR) 3121A
(EU) 3121A

EN 388:2003

(BR) 2121
(EU) 4121
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SensiLite® 48-101

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO Poliuretano

ACABAMENTO
Banho na palma da mão e 

ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Preta

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 21–26,5 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 16.722

DESCRIÇÃO
 · As luvas industriais SensiLite® Ansell foram desenhadas para aplicações 

leves que requerem bons níveis de conforto e resistência à abrasão

 · Para uma manipulação precisa de objetos pequenos em condições secas 
ou ligeiramente oleosas, SensiLite® é a escolha prática quando 
se procura destreza

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem, inspeção e embalagem de pequenos componentes

 · Trabalhos leves de montagem

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Conforto e proteção para aplicações leves

EN388

BR 3031
EU 4131

 Multiuso Leve
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EDGE® 48-125 48-126

ESTRUTURA Tricotada Tricotada

MATERIAL DO FORRO Poliéster Poliéster

MATERIAL DO REVESTIMENTO Poliuretano Poliuretano

ACABAMENTO
Banho na palma da mão e 

ponta dos dedos
Banho na palma da mão e 

ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado Tricotado

COR Branca Preta

TAMANHO 6–11 6–11

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)
12 pares p/ pacote

 12 pacotes (Tot. 144)

CA 31.928 31.492

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Aplicações de nível leve que requerem bom 
nível de resistência, abrasão e agarre

DESCRIÇÃO
 · Bom nível de abrasão e resistência ao rasgo, boa aderência, melhor 

produtividade

 · Modelo 48-125 disponível da cor branca e modelo 48-126 disponível 
na cor preta

 · Tato elevado em ambientes secos ou ligeiramente oleosos

 · Estrutura sem costura, garante conforto e segurança

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem de pequenas peças

 · Manuseio em geral 

 · Inspeção de qualidade

 Multiuso Leve

48-126

48-125

EN 388:2016

(BR) 4121A
(EU) 4121A

EN 388:2003

(BR) 4121
(EU) 3121

EN 388:2016

(EU) 4121A

EN 388:2003

(BR) 4121
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EDGE® 48-128

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Muito leve e confortável, com bons níveis 
de resistência a óleo e abrasão

DESCRIÇÃO
 · As luvas de trabalho industrial EDGE® 48-128 combinam um poliéster 

cinza escuro sem costura a um punho elástico e palma revestida em 
nitrilo preto

 · O revestimento em nitrilo é a melhor alternativa para aplicações 
leves ou médias, no lugar de luvas de algodão, por oferecer melhor 
destreza, amortecimento e maior resistência à abrasão

 · EDGE® 48-128 é a solução prática para aplicações leves onde o óleo 
está presente

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de pequenas peças

 · Atividades gerais

 · Embalagem

 · Inspeção de qualidade

MATERIAL DO FORRO Poliéster

MATERIAL REVESTIMENTO Nitrilo

ACABAMENTO Palma revestida

ESPESSURA 220-270 mm

ESTILO DO PUNHO Tricotado elástico

COR Preto e cinza

TAMANHO 6–11

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote 12 

pacotes (Tot. 144)

CA 38.312

 Multiuso Leve

EN 388:2003

(BR) 3122
(EU) 4121
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DESCRIÇÃO
 · Alternativa muito versátil das luvas de algodão, couro ou PVC

 · Fórmula especial de nitrilo que oferece uma excepcional combinação de 
flexibilidade, resistência mecânica e barreira ao óleo

 · Forma natural da mão, mais confortável quando se precisa usar luvas 
durante várias horas

 · Ampla gama de tipos, comprimentos e tamanhos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem e inspeção de peças de motores e de pequenos componentes

 · Indústrias de gás e eletricidade

 · Manipulação em geral

 · Coleta de resíduos

 · Manipulação de chapas e metáis leves

 · Expedição e recepção

 · Operação de perfuração

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Revestimento nitrílico sobre forro
de malha indesfiável 100% algodão

Hylite® 47-400 47-402 47-409

ESTRUTURA Cortadas e costuradas Cortadas e costuradas Cortadas e costuradas

MATERIAL DO FORRO Algodão tricotado Algodão tricotado Algodão tricotado

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica Borracha nitrílica Borracha nitrílica 

ACABAMENTO Parcialmente recoberta ¾ Toda recoberta Toda recoberta

ESTILO DO PUNHO Tricotado Tricotado Punho de segurança

COR Azul Azul Azul

TAMANHO 7–10 7–10 7–10

COMPRIMENTO 27 cm 27 cm 29 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 27.974 26.003 25.723

 Multiuso Moderado

47-400 47-402

47-409

EN388

4144
MT11

CLASSES
B e C

(1) e (2)

EN388

3121

MT11

CLASSES
B e C

(1)

EN388

4121
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EDGE® 48-305

Ideal para os trabalhos
mais exigentes

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Poliéster

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

ACABAMENTO
Palma e ponta dos dedos 

texturizadas

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Preta e azul

TAMANHO 7–10

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote 

12 pacotes (Tot. 144)

CA 31.924

DESCRIÇÃO
 · Destreza e flexibilidade

 · Resistência à abrasão em relação a outros tipos de 
luvas revestidas em látex

 · Resistência ao rasgo

 · Excelente aderência em ambientes secos e molhados

 Multiuso Moderado

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manejo de materiais em geral

 · Recebimento e expedição 

 · Trabalho de construção externa

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

EN 388:2016

(BR) 3142B
(EU) 2142B

EN 388:2003

(BR) 1143
(EU) 2142
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PowerFlex® 80-100

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manipulação de materiais de construção, concreto, tijolos e telhas

 · Manipulação em geral

 · Coleta de resíduos

 · Expedição e recepção

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Algodão e poliéster

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

ACABAMENTO
Palma e ponta dos dedos 

texturizadas

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Azul e cinza

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 25–28 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 12.509

EN388

2242

 Multiuso Pesado

Um desempenho mecânico 
magnífico, agarre firme e conforto

DESCRIÇÃO
 · A luva PowerFlex® 80-100 da Ansell foi desenhada para seu uso em uma 

extensa variedade de aplicações de manipulação e transporte

 · Oferece um notável agarre e um excelente comportamento frente ao 
desgaste e a cortes, mostrando-se ainda muito confortável. Por isso, 
propicia ótima produtividade e segurança nas áreas de construção, 
transporte expedição e recepção de mercadorias

 · Graças a seu revestimento de borracha natural, a luva PowerFlex® 80-100 
da Ansell oferece um excelente desempenho mecânico com máxima 
proteção e vida útil prolongada

 · O acabamento rugoso do revestimento de látex proporciona à luva um 
excelente agarre tanto em situações úmidas como secas
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HyFlex® 11-926 Repelente ao óleo

DESCRIÇÃO
 · A HyFlex® 11-926 é a combinação de uma luva revestida ¾, com repelência 

a substâncias oleosas, alta aderência e flexível, todas essas qualidades em 
uma única luva

 · Composta com fibras finas de Nylon e desenvolvida para oferecer proteção 
completa na palma e ponta dos dedos

 · Proteção, desempenho e flexibilidade

 · HyFlex® 11-926 traz maior flexibilidade, durabilidade, tato e aderência em 
materiais oleosos

 · Com Ansell RIPEL™ Liquid Repellence Technology, um revestimento 
patenteado Ansell que impede que óleos ou lubrificantes entrem em 
contato com a pele

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Spandex/ Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Neoprene/ Ansell Grip™ 

Technology/ Ansell RIPEL™

ACABAMENTO Revestimento 3/4

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Vinho

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 21–26 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 36.227

Ótimo desempenho em ambientes oleosos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem primária de componentes leves

 · Carregar e descarregar peças dentro e fora da linha,  
inspeção de peças usinadas e componentes de metal

 · Montagem de componentes oleosos após usinagem 

 · Manutenção

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS TECNOLOGIAS

EN388

4121

Leve
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DESCRIÇÃO
 · A luva para aplicações industriais HyFlex® 11-900 da Ansell proporciona 

uma proteção mecânica leve e permite grande destreza

 · Desenhada especificamente para processos de fabricação 
moderadamente oleosos e ambientes de manutenção onde é 
essencial a proteção combinada com a aderência em situações 
secas e alta resistência à abrasão

 · Quando seus trabalhadores precisam de uma manipulação segura e 
confortável nestes entornos, as luvas de trabalho Ansell HyFlex® 11-900 
dão um excelente resultado

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem de linha branca

 · Produtos de linha marrom

 · Trabalhos leves de montagem

 · Ferramentas e máquinas

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

HyFlex® 11-900

ESTRUTURA Tricotado

MATERIAL DO FORRO Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Branca e azul

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 20–25,5 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 14.876

Boa destreza, sensibilidade
tátil e repelência a óleo

Repelente ao óleo Leve

EN 388:2016

(BR) 3122A

EN 388:2003

(BR) 2131
(EU) 3131
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DESCRIÇÃO
 · A Ansell incorporou na luva HyFlex® 11-920 sua tecnologia patenteada 

Ansell Grip Technology™. Os canais microscópicos presentes no 
revestimento da luva repelem o óleo, possibilitando um contato seguro 
entre a superfície e a luva. Assim, o usuário pode manipular com maior 
confiança peças pequenas e médias ligeiramente recobertas de 
óleo ou lubrificante

 · Protege a pele contra a contaminação por óleo

 · Com todos os benefícios essenciais da variedade HyFlex® da Ansell, o 
usuário aprecia o magnífico ajuste, o conforto e a transpirabilidade, além 
da excelente destreza e sensibilidade que a luva proporciona

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem e acabamento

 · Montagem de linha branca

 · Manutenção de instalações e fábricas em geral

 · Fabricação e manipulação de metais leves

 · Fabricação de metais

 · Controle de qualidade

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

HyFlex® 11-920

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Borracha nitrílica com

Grip Technology®

ACABAMENTO
Revestida na palma da
mão e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Azul

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 20,8–27,3 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 18.449

Uma revolucionária combinação de excelente 
agarre e grande repelência ao óleo

Repelente ao óleo Leve

TECNOLOGIA

EN388

 4131
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Golden Grab-It® II 16-312

Uma luva resistente ao corte, confortável
e eficaz em termos de custo-benefício

Repelente ao óleo Moderado

ESTRUTURA Revestida

MATERIAL DO FORRO Algodão felpudo

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

ACABAMENTO Totalmente revestida

ESTILO DO PUNHO Longo reto

COR Amarela

TAMANHO 10

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote
6 pacotes (Tot. 72)

CA 12.867

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

DESCRIÇÃO
 · Boa resistência à abrasão e ao corte

 · Acabamento rugoso com excelente pega, tanto em condições úmidas 
quanto secas

 · Forro de algodão felpudo macio para conforto e flexibilidade superiores

 · Revestimento premium com acabamento rugoso oferece vida útil longa, 
assim como proteção ao corte

 · Luva de látex de borracha natural, feita em conformidade com os requisitos 
de manipulação de alimentos e medicamentos do FDA norte-americano 
(21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de materiais irregulares, escorregadios ou 

pontiagudos, como vidro, chapas de metal, azulejo e chapeados

 · Manuseio de materiais de construção fabricados, tais como 
bloco de concreto, tijolo, azulejo e madeira

 · Manuseio de materiais em geral

 · Operação de máquina coureadeiras (Skinner)

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

EN 388:2003

(BR) 1141
(BR) 4241

EN 388:2016

(BR) 1141C

EN ISO 374
Tipo B

(BR) ABKL
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DESCRIÇÃO
 · Luva três vezes mais duradoura que as luvas de couro

 · Fórmula de nitrilo exclusiva da Ansell. Excepcional resistência a 
objetos cortantes e abrasivos

 · Mais resistente e mais flexível que o PVC. Impede também a 
penetração de graxa ou óleo

 · Fabricada sem silicone. Garantia de limpeza para a metalurgia  
e a indústria automobilística

 · Variedade muito completa de estilos, comprimentos e tamanhos

 · Você sempre encontrará a combinação ideal de características para 
cada aplicação

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Moldes para plástico (frios)

 · Materiais de construção: concreto, tijolos e telhas

 · Fundição de ferro e formas

 · Madeira bruta, painéis e madeira compensada

 · Barras de aço, chapas, latas e outros objetos metálicos

 · Limpeza de espaços públicos e coleta de resíduos

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Feita com resistência extra para
trabalhos pesados, envolvendo
materiais ásperos e abrasivos

Hycron® 27-600 27-602 27-805

ESTRUTURA Cortadas e costuradas Cortadas e costuradas Cortadas e costuradas

MATERIAL DO FORRO Algodão tricotado Algodão tricotado Algodão tricotado

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica Borracha nitrílica Borracha nitrílica 

ACABAMENTO Banho 3/4 Toda recoberta Toda recoberta

ESTILO DO PUNHO Tricotado Tricotado Punho de segurança

COR Azul Azul Azul

TAMANHO 8–10 8–10 9–10

COMPRIMENTO 24–27 cm 24,5–26,5 cm 24–27 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 12.416 25.672 25.671

PesadoRepelente ao óleo

MT11

CLASSES
B e C

(1, 2, 3 e 6)

EN388

4121

EN388

4221 

MT11

CLASSES
 B e C

(1, 2, 3 e 6) 

EN388

4221

27-805

27-60227-600
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EDGE® 48-500 48-501

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

O melhor custo-benefício 
para trabalhos pesados

ESTRUTURA Revestida Revestida

MATERIAL DO FORRO Algodão felpudo Algodão felpudo

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica Borracha nitrílica

ACABAMENTO Totalmente revestida Revestimento a 3/4

ESTILO DO PUNHO Punho de segurança Tricotado

COR Preta com punho branco Preta com punho branco

TAMANHO 8–11 8–11

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

10 pacotes (Tot. 110)
12 pares p/ pacote

10 pacotes (Tot. 110)

CA 40.893 32.719

DESCRIÇÃO
 · O melhor custo-benefício para trabalhos que requerem um alto nível de 

abrasão e resistência contra líquidos

 · O banho nitrílico oferece uma boa resistência a materiais 
abrasivos e pesados

 · Mais resistente e mais flexível que PVC, fornece uma barreira contra 
materiais oleosos e não desgasta como o látex

 · A escolha econômica para trabalhos que exigem alta proteção

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Fundição

 · Manuseio de materiais em geral

 · Barras de aço, chapas, latas e outros

 · Produtos de metal

 · Serviços com cabos pesados

Pesado

48-501

48-500

Repelente ao óleo

EN 388:2016

(BR) 3111B
(EU) 4111B

EN 388:2003

(BR) 3111
(EU) 4111

EN 388:2016

(BR) 3111B
(EU) 4111B

EN 388:2003

(BR) 3111
(EU) 4111
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DESCRIÇÃO
 · Revestimento em Nylon/ Lycra® e Kevlar® da Du-Pont™, projetado 

ergonomicamente com Spandex

 · Capacidade de manuseio de peças pontiagudas com confiança

 · Palma e ponta dos dedos revestidas em borracha nitrílica (Foam®)

 · Aumenta o agarre em condições de levemente oleosas, com boa 
resistência à abrasão e ao corte

 · Sem silicone e sem látex de borracha natural, para proteção do 
trabalhador e do produto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Fiação elétrica em estruturas residenciais e comerciais

 · Carpintaria, painéis de gesso, telhados e tubulações

 · Instalação de vidro

 · Manutenção geral

 · Formação, usinagem e curvatura de peças pequenas e pontiagudas

 · Manuseio de materiais em geral

 · Estamparia e montagem de peças pequenas de metal

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

HyFlex® 11-510

Desempenho e segurança combinados

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO
Nylon/ Lycra® e

DuPont™ Kevlar®

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Borracha nitrílica 

microporosa (Foam®)

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Amarela com palma preta

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 22,5–24 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 27.604

 Proteção ao corte Leve

EN388

4132
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DESCRIÇÃO
 · A fibra Dyneema® Diamond Technology e o banho de PU trazem um novo nível 

de destreza e tato em aplicaçõs onde haja risco de corte

 · Luva ultrafina com ótimo ajuste a mão cria uma sensação de mãos nuas

 · O forro sem costura e ultraleve é altamenre respirável por isso mantém 
as mãos frecas e secas. Sua flexibilidade superior e alta sensibilidade tátil 
proporcionam maior conforto

 · Ampla variedade de tamanhos para um melhor ajuste

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem final

 · Manuseio e montagem de peças pequenas e afiadas

 · Montagem de peças injetadas

 · Usinagem de misturas de metais

 · Empacotamento com risco de corte

 · Estamparia leve e sem óleo

 · Montagem de fios e cabos

HyFlex® 11-518

A luva mais leve e resistente ao corte

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO
Dyneema® Diamond 

Technology, Nylon e Spandex

MATERIAL DO REVESTIMENTO Poliuretano

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Azul

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 21–26,5 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 31.926

 Proteção ao corte Leve

EN388

3242

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS
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VersaTouch™ 72-400

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DE REVESTIMENTO
Aço inoxidável, 

Poliéster, Lycra®
HPPE e Fibra de vidro

ESTILO DE PUNHO Punho tricotado

COR Azul

TAMANHOS 7-10

EMBALAGEM
12 peças p/ pacote
2 pacote (total 24)

CA 34.027

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

Excepcional proteção ao corte e
ótima durabilidade

DESCRIÇÃO
 · Composição de fibra de vidro, aço, poliéster, Lycra® e polietileno 

garantindo nível 5 de proteção ao corte

 · Ótima durabilidade e proteção ao corte

 · Elevada proteção ao corte sem comprometer o conforto e a flexibilidade

 · Ambidestra: não requer par, o que a torna mais econômica

 · Sem látex: sem qualquer risco de alergias do Tipo 1

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento de peixes/ carnes e aves

 · Manuseio de frutas e vegetais 

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

 Proteção ao corte Moderado

EN388

BR 2541
EU 354X 

X40

EN511

EN407

X1XXXX
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DESCRIÇÃO
 · Tricotada em fios Dyneema® com outras fibras inovadoras;

 · Alta resistência à abrasão e ao corte;

 · Ao contrário do fio de aço, o Dyneema® não quebra, tornando a luva mais 
segura e não irritando a mão do usuário;

 · Melhora o isolamento térmico (frio) da mão do usuário;

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte americano (21 CFR 117.2600).

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de facas nas operações de abate de bovinos, suínos e aves

 · Corte nos vários setores alimentícios que se utilizam de facas lisas

 · Desossagem

 · Processamento e filetagem de peixe

 · Preparação de refeições

 · Transformação de frutas e legumes

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch® 72-285

ESTRUTURA Tricotada

PONTOS POR POLEGADA 13

MATERIAL DO FORRO
Polipropileno fibra de

vidro Dyneema®

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

COR Azul

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 25 cm - 33 cm

EMBALAGEM
6 unidades por embalagem,

2 embalagens por caixa

CA 28.842

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

Resistência excepcional ao 
corte com conforto térmico

EN388

EU 2X4XB
BR 1444

BR X10

EN511

 Proteção ao corte Pesado
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DESCRIÇÃO
 · Tricotada em fios Dyneema® com outras fibras inovadoras;

 · Alta resistência à abrasão e ao corte;

 · Ao contrário do fio de aço, o Dyneema® não quebra, tornando a luva mais 
segura e não irritando a mão do usuário;

 · Melhora o isolamento térmico (frio) da mão do usuário;

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte americano (21 CFR 117.2600).

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de facas nas operações de abate de bovinos, suínos e aves

 · Corte nos vários setores alimentícios que se utilizam de facas lisas

 · Desossagem

 · Processamento e filetagem de peixe

 · Preparação de refeições

 · Transformação de frutas e legumes

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch® 72-286

ESTRUTURA Tricotada

PONTOS POR POLEGADA 10

MATERIAL DO FORRO
Polipropileno fibra de

vidro Dyneema®

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

COR Azul

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 25 cm - 33 cm

EMBALAGEM
6 unidades por embalagem,

2 embalagens por caixa

CA 28.844

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

Resistência excepcional ao 
corte com conforto térmico

EN388

EU 2X4XD
BR 2444

BR X10

EN511

 Proteção ao corte Pesado
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DESCRIÇÃO
 · Tricotada em fios Dyneema® com outras fibras inovadoras;

 · Alta resistência à abrasão e ao corte;

 · Ao contrário do fio de aço, o Dyneema® não quebra, tornando a luva mais 
segura e não irritando a mão do usuário;

 · Melhora o isolamento térmico (frio) da mão do usuário;

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte americano (21 CFR 117.2600).

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de facas nas operações de abate de bovinos, suínos e aves

 · Corte nos vários setores alimentícios que se utilizam de facas lisas

 · Desossagem

 · Processamento e filetagem de peixe

 · Preparação de refeições

 · Transformação de frutas e legumes

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch® 72-287

ESTRUTURA Tricotada

PONTOS POR POLEGADA 7

MATERIAL DO FORRO
Polipropileno fibra de

vidro Dyneema®

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

COR Azul

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 25 cm - 33 cm

EMBALAGEM
6 unidades por embalagem,

2 embalagens por caixa

CA 28.986

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

Resistência excepcional ao 
corte com conforto térmico

EN388

EU 3X4XE
BR 2543

BR X20

EN511

 Proteção ao corte Pesado
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DESCRIÇÃO
 · Tricotada em fios Dyneema® com outras fibras inovadoras;

 · Alta resistência à abrasão e ao corte;

 · Ao contrário do fio de aço, o Dyneema® não quebra, tornando a luva mais 
segura e não irritando a mão do usuário;

 · Melhora o isolamento térmico (frio) da mão do usuário;

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte americano (21 CFR 117.2600).

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de facas nas operações de abate de bovinos, suínos e aves

 · Corte nos vários setores alimentícios que se utilizam de facas lisas

 · Desossagem

 · Processamento e filetagem de peixe

 · Preparação de refeições

 · Transformação de frutas e legumes

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch® 72-290

ESTRUTURA Tricotada

PONTOS POR POLEGADA 10

MATERIAL DO FORRO
Polipropileno fibra de

vidro Dyneema®

ESTILO DO PUNHO Manga

COR Azul

TAMANHO Único

COMPRIMENTO 50 cm

EMBALAGEM
1 unidades por embalagem,

12 embalagens por caixa

CA 28.987

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

Resistência excepcional ao 
corte com conforto térmico

EN388

EU 354X
BR 2544

 Proteção ao corte Pesado
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DESCRIÇÃO
 · A nova tecnologia INTERCEPT™ de resistência ao corte foi desenvolvida 

para performar de maneira a exceder as expectativas das indústrias. Essa 
tecnologia de propriedade da Ansell oferece a melhor proteção ao corte da 
categoria com conforto e destreza

 · O banho na palma aumenta o agarre dos trabalhadores, aumenta a vida 
útil da luva em condições abrasivas e permite a respirabilidade do dorso 
das mãos

 · O banho cinza evita sujidade em ambientes críticos

Proteção com conforto e mobilidade

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Estamparia de metais, peças e linha branca

 · Manutenção em geral e quando há necessidade 
de corte de pequenas peças

 · Fabricação de vidro

 · Manuseio de peças afiadas 

 · Injeção e moldagem de plásticos

 · Pré-estamparia 

 · Fabricação de artefatos médicos

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS TECNOLOGIA

HyFlex® 11-727  Proteção ao corte Moderado

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO
Forro de tecnologia 

INTERCEPT™ 

MATERIAL DO REVESTIMENTO Poliuretano

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Cinza

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 20-25,5 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 36.511

EN 388:2016

(BR) 4344B
(EU) 4342B

EN 388:2003

(BR) 4242
(EU) 4342
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EDGE® 48-700

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Custo-benefício, conforto
e resistência ao corte

DESCRIÇÃO
 · Bom nível de destreza e flexibilidade

 · Alto nível de resistência ao corte

 · Boa resistência à abrasão

 · Reforço entre o polegar e o indicador para melhor desempenho

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Funilaria

 · Estamparia

 · Operação de máquinas

 · Chapas e metais

 · Montagem e acabamento

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Poliamida e fibra de vidro

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Cinza

TAMANHO 7–10

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 32.718

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

 Proteção ao corte Pesado

EN 388:2016

(BR) 3542C
(EU) 354XC

EN 388:2003

(BR) 3542
(EU) 354X
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EDGE® 48-701 48-705

ESTRUTURA Tricotada Tricotada

MATERIAL DO FORRO
Fibra de vidro/ 

Nylon/ Elastano
Fibra de vidro/ 

Nylon/ Elastano

MATERIAL DO REVESTIMENTO Poliuretano Poliuretano

ACABAMENTO Banho na palma Banho na ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado Punho tricotado

COR Cinza Forro preto e branco 

TAMANHO 7–10 6–11

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot.144)
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 33.859 35.708

 Proteção ao corte Moderado

Alto nível de resistência ao corte em 
ambientes secos ou ligeiramente oleosos

DESCRIÇÃO
 · Feita com forro sem costura e punho tricotado, para um ajuste perfeito em 

aplicações que requerem resistência ao corte

 · Boa destreza e flexibilidade

 · Oferece resistência à abrasão, bom ajuste e sensibilidade

 · O revestimento de palma em PU oferece proteção para o trabalhador, em 
ambientes ligeiramente oleosos

 · Uma alternativa eficiente e ótima relação custo-benefício, comparado a 
produtos de couro, algodão ou aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manipulação de peças metálicas com arestas agudas irregulares

 · Linha de montagem

 · Montagem de peças e componentes metálicos

 · Peças plásticas injetadas

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS
48-705

48-701

EN 388:2003

(BR) 4342 
(EU) 4342

EN 388:2016

(BR) 4342B
(EU) 4342B

EN 388:2003

(BR) 4443
(EU) 4543

EN 388:2016

(EU) 4X43C
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EDGE® 48-703

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Custo-benefício, conforto
e resistência ao corte

DESCRIÇÃO
 · Tricotada com fibras de alto nível de resistência ao corte

 · Reforço em couro entre o polegar e o indicador, garantindo um melhor 
conforto na região

 · Costurada em linha de aramida

 · Palma em couro para garantir melhor resistência à abrasão

 · Uma alternativa eficiente e ótima relação custo-benefício

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Prensa e estamparia 

 · Manipulação de peças metálicas

 · Manipulação de peças afiadas ou cortantes

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO
Fibra de vidro e

Polietileno (HPPE)

ACABAMENTO Palma em couro

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Cinza

TAMANHO 7–11

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 38.313

 Proteção ao corte

EN407

41214X

EN388

4543

Pesado
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DESCRIÇÃO
 · Possui um design anatômico, o que resulta em um melhor sistema de ajuste 

do produto dando um bom espaço interno para movimentação dos braços, 
essa liberdade de movimento permite o aumento da produtividade e 
conforto do usuário

 · O mangote ajuda a aumentar a segurança do trabalhador, pois fornece um 
alto nível de proteção ao corte. Sua cor vibrante aumenta a visibilidade

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseamento de folhas de vidro

 · Manuseamento de chapas de metal

 · Estamparia (sem operações com solda)

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

HyFlex® 11-200

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Fibra de vidro e fibra de 

poliéster com nylon 

ESTILO DO PUNHO Mangote

COR Amarelo-fluorescente

TAMANHO Único

COMPRIMENTO 47,5 cm

EMBALAGEM
6 pacotes com 6 pares

(Total 36)

CA 33.391

Confortável resistência ao corte, mangote 
com a maior visibilidade da nossa linha

 Proteção ao corte Moderado

TECNOLOGIA

EN 388:2016

(BR) 2542X

EN 388:2003

(BR) 2442
(EU) 2542
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Mangote Assembler’s 100 59-408

MATERIAL DuPont™ Kevlar® e algodão

CONSTRUÇÃO Elástico nas extremidades

ACABAMENTO
Abertura no polegar e 

elástico anatômico no braço

ESPESSURA -

COR Amarelo

TAMANHO 56 cm e 66 cm

EMBALAGEM 36 peças p/ caixa

CA 39.520

A combinação definitiva de conforto
e resistência ao corte

DESCRIÇÃO
 · O modelo Assembler’s 100 é confeccionado com 100%  

em DuPont™ Kevlar®

 · Possui elásticos nas extremidades para não deslizar nos braços

 · Parte das mãos com abertura para o polegar e parte do braço com 
fechamento em elástico anatômico

 · Oferece resistência ao corte, a respingos de metais e ao contato 
intermitente em superfícies aquecidas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento de chapas e metais em indústrias automotivas

 · Montagem e manutenção

 · Linha de montagem de peças e injetoras

 · Fabricação geral

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

 Proteção ao corte Moderado
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Mangote Goldknit® 70-118

MATERIAL DuPont™ Kevlar® e algodão

CONSTRUÇÃO
Estrutura elástica em toda 

sua extensão

ACABAMENTO
Abertura no polegar e 

elástico anatômico no braço

ESPESSURA -

COR Amarelo

TAMANHO 45,7 cm

EMBALAGEM 50 peças p/ caixa

CA 12.107

Excepcional proteção mecânica
e resistência ao corte

DESCRIÇÃO
 · Confeccionado em 100% DuPont™ Kevlar®, oferece alta resistência ao 

corte, respingos de metais e ao contato intermitente em superfícies 
aquecidas

 · Possui estrutura elástica em toda sua extensão, proporciona segurança e 
conforto ao usuário

 · Não desliza; mantém-se rente ao braço, impedindo risco de agarrar/ 
prender em objetos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento de chapas e metais em indústrias automotivas

 · Montagem e manutenção

 · Linha de montagem de peças e injetoras

 · Fabricação geral

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

 Proteção ao corte Moderado

EN 388:2016

(EU) 134X

EN 388:2003

(BR) 1333
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NitraSafe® 28-359

ESTRUTURA Cortadas e costuradas

MATERIAL DO FORRO Kevlar®, malha de algodão

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica

ACABAMENTO Totalmente revestida

ESTILO DO PUNHO Punho de segurança

COR Preta

TAMANHO 8–10

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote
6 pacotes (Tot. 72)

CA 25.670

DESCRIÇÃO
 · A luva de proteção NitraSafe® da Ansell combina notável proteção, 

agarre e flexibilidade do fio Kevlar®

 · A NitraSafe® é sinônimo de manipulação segura em peças 
metálicas e oleosas

 · A luva, junto com o punho de segurança, oferece uma excelente proteção 
mecânica contra cortes e abrasões

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manipulação de materiais para a construção

 · Uso de materiais pré-fabricados

 · Prensagem e corte

 · Chapas de metal e metalurgia

 · Fabricação e manipulação de barras de aço

 · Montagem de peças

 · Trabalhos de madeira e construção

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Proteção ao corte com reforço
Kevlar® confortável e flexível

 Proteção ao corte Pesado

MT11

CLASSES
B e C

(1, 2, 3 e 6)

EN388

4232
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DESCRIÇÃO
 · Com o polegar reforçado e costuras realocadas no dorso dos dedos, reduz 

a exposição ao corte e proporciona maior proteção e durabilidade

 · Este design contribui para a proteção contra perfurações e pequenas 
lesões, e simultaneamente oferece um ótimo agarre inclusive em 
condições oleosas, graças ao reforço de couro na palma

 · Para proporcionar mais conforto, a trama interior é de poliéster 
e algodão colorido

 · Palma reformada com couro de qualidade superior

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manipulação de peças metálicas pesadas e lubrificadas

 · Manipulação de peças metálicas afiadas com bordas irregulares

 · Prensagem e estamparia

 · Resistência ao calor e pequenos respingos de metal fundido

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Avançada resistência ao corte, 
combinada com couro de primeira 
qualidade para um agarre superior

Vantage® 70-765

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Acrílico, Kevlar® e Nylon

ACABAMENTO Palma de couro

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

COR Verde e cinza

TAMANHO 8–11

COMPRIMENTO 24–27 cm

EMBALAGEM
12 pares por pacote

3 pacotes por caixa (Tot. 36)

CA 21.111

 Proteção ao corte Pesado

EN407

X1XXXX

EN388

4444
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DESCRIÇÃO
 · A luva PowerFlex® 80-600 é uma solução prática para um manuseio 

seguro de vidros, metais e plásticos. Ele oferece uma resistência ao corte 
excepcional e uma performance mecânica robusta, além do 
conforto superior

 · O banho de látex com acabamento irregular proporciona agarre excelente 
tanto em ambientes secos quanto em ambientes úmidos. Este banho 
também é responsável pelos bons níveis de resistência à abrasão, 
rasgo e perfuração

 · Livre de silicone a PowerFlex® 80-600 mantém as superfícies limpas 
evitando retrabalhos com limpeza

PowerFlex® 80-600

Excelente resistência ao corte com 
conforto e agarre seguro

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Kevlar®

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha de látex natural

ACABAMENTO Banho na palma

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Azul e amarela

TAMANHO 7–10

COMPRIMENTO 24,5-28,5 cm 

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote
6 pacotes (tot 72)

CA 18.193

Pesado Proteção ao corte

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Fabricação de vidro

 · Manuseio de folhas de vidro e materiais cortantes

 · Manuseio de metais e corte de peças secas e galvanizadas

 · Indústria de plástico

EN388

2344

EN407

02XXXX
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HyFlex® 11-927 Repelente ao óleo Moderado

DESCRIÇÃO
 · A HyFlex® 11-927 é o primeiro modelo HyFlex® a combinar uma resistência 

avançada contra corte, repelência e aderência em condições oleosas em 
uma única luva

 · A tecnologia patenteada de aderência Ansell Grip™ Technology, possui 
um revestimento durável na palma da mão, para uma fixação segura em 
ambientes oleosos

 · O revestimento é feito de uma fibra leve e forte que fornece  
resistência ao corte

 · Esta combinação única de características de proteção, desempenho e 
flexibilidade faz com que a 11-927 seja uma opção versátil para qualquer 
aplicação, onde os usuários estejam lidando com componentes de metal 
afiados, revestidos em óleo ou lubrificante.

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem de motores

 · Oficinas

 · Manuseio e montagem de componentes revestidos com óleo/ lubrificante

 · Manuseio de peças usinadas revestidas levemente com óleo

 · Prensas metálicas leves

 · Usinagem – trabalho metálico

 · Manutenção

 · Montagem primária

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Nylon/ HPPE/ Intercept®

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Borracha nitrílica

Ansell Grip™ Technology 
Ansell RIPEL™

ACABAMENTO Revestimento 3/4

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Cinza e preta

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 21,5–24 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 33.578

O melhor desempenho de corte em 
ambientes oleosos

EN388

 4342

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS TECNOLOGIAS
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DESCRIÇÃO
 · Tricotada em fios Spectra®, que oferecem maior resistência do que o fio de 

aço, com maior conforto e flexibilidade

 · Alta resistência à abrasão e ao corte

 · Ao contrário do fio de aço, o Spectra® não quebra, tornando a luva mais 
segura e não irritando a mão do usuário

 · Ideal em várias operações com facas dentro de abatedouros

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)

 · Nível de corte 5, conforme EN388

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de facas nas operações de abate de bovinos, suínos e aves

 · Corte nos vários setores alimentícios que se utilizam de facas lisas

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

A segurança desejada no setor alimentício

 Moderado

EN388

1343

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Spectra®

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Branca

TAMANHO 6–10 (ambidestra)

EMBALAGEM
12 peças p/ pacote 
1 pacote (Tot. 12)

CA 35.700

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano

(21 CFR 117.2600)

SafeKnit® 72-025 Leve  Proteção ao corte
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DESCRIÇÃO
 · Composição especialmente projetada para trabalhos com componentes 

eletrônicos onde a descarga elétrostática deve ser evitada

 · Reduz o risco de ferimentos

 · Ajuda a evitar danos a componentes eletrônicos sensíveis

 · Palma revestida com borracha nitrílica microporosa (Foam®)

 · Canaliza o óleo para fora da superfície da luva, para um agarre seguro

 · Permite delicado manuseio de peças pequenas, para montagem e controle 
com maior precisão

 · Revestimento ergonômico: Precisão excepcional para aplicações 
de montagem

 · Sem silicone e lavável

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Montagem e instalação de componentes elétricos

 · Áreas de montagem final

 · Montagem, inspeção e embalagem de peças pequenas ou delicadas

 · Ambientes controlados para áreas pré e pós pintura

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

HyFlex® 11-100

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Fibra antiestática e Nylon

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Borracha nitrílica 

microporosa (Foam®)

ACABAMENTO
Revestida na palma da mão

e ponta dos dedos

ESTILO DO PUNHO Tricotado

COR Cinza

TAMANHO 6–10

COMPRIMENTO 22–27,5 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes (Tot. 144)

CA 18.192

Alto desempenho, ideal para
o setor eletrônico

 Fins especiais Leve

 EN 388:2003

3132

Antiestática
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MATERIAL Enduro 2000 Enduro 2000

CONSTRUÇÃO
Avental sem forrações 

internas e costuras

Avental sem
forrações internas

e costuras nas barras

ACABAMENTO Barra sem costura Barra sem costura

ESPESSURA 0,30 mm 0,30 mm

COR Branco Azul

TAMANHO 89 x 114 cm/ 89 x 127 cm 89 x 114 cm/ 89 x 127 cm

EMBALAGEM 24 peças por caixa 24 peças por caixa

CA 40.795 40.795

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

Proteção de alto desempenho para
uma ampla variedade de tarefas

DESCRIÇÃO
 · Desempenho superior ao dos materiais tradicionais, tais como neoprene, 

borracha nitrílica, vinil e outros filmes

 · Leve, forte, durável e mais ecológico

 · Excepcionalmente resistente a abrasões, produtos químicos e deterioração 
de óleos e gorduras

 · Mais macio, mais fácil de limpar, mais confortável e flexível, mesmo em 
temperaturas baixas

 · Os materiais de seu componente estão em conformidade com os requisitos 
de manipulação de alimentos e medicamentos do FDA norte-americano 
(21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento de carne bovina/ suína/ aves/ peixes

 · Preparo, processo e manuseio de alimentos

 · Processamento de laticínios

 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos petroquímicos

 · Limpeza e desengraxe

 · Trabalho de limpeza e manutenção

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Avental Endurosaf® 56-800 56-802  Multiuso Leve
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AlphaTec® 58-535 Borracha Nitrílica Imersão

Desempenho, aderência e flexibilidade

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica

MATERIAL DO FORRO Acrílico

TECNOLOGIA DE PEGA Ansell Grip Technology™

ESTILO DO PUNHO Longo reto

COR Verde com a palma preta

TAMANHO 8–10

COMPRIMENTO 35,6 cm

EMBALAGEM
6 pares por pacote

12 pacotes por caixa (Tot. 72)

CA 17.419

DESCRIÇÃO
 · Com a revolucionária tecnologia de pega da Ansell (Ansell Grip 

Technology®) – uma camada de borracha nitrílica, que transfere óleos 
e outros lubrificantes para a superfície de contato, garantindo melhor 
agarre. Essa combinação única de resistência química e agarre junto com a 
flexibilidade e destreza faz da AlphaTec® a melhor escolha para trabalhos 
com químicos

 · Possui forro interno de acrílico e é destinado para atividades moderadas 

 · Com revestimento eficaz contra derivados de hidrocarbonetos, álcoois, 
muitos solventes e ésteres

 · Punho dobrável, que ajuda a impedir gotejamentos para o antebraço

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos petroquímicos

 · Plantas e transporte de produtos químicos

 · Manuseio de equipamento e de materiais abrasivos cobertos por óleo, 
graxa, ácidos e solventes

 · Limpeza e desengraxe

 · Manuseio de solventes, tintas, solventes de limpeza, cimento e argamassa

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

EN388

3131

EN374

AKL
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37-145 37-155

37-165 37-175 37-185

EN 388:2003

3101

EN374

AJKL

EN 388:2003

3101

EN374

AJKL

EN 388:2003

4102

EN374

AFJKL

EN 388:2003

2101

EN374

AFKL

EN 388:2003

4102

EN374

AFJKL

DESCRIÇÃO
 · O composto de borracha nitrílica, de desempenho superior, 

permite uma combinação excelente de resistência química e 
força

 · Garante proteção maior contra rasgos, perfurações, abrasões, do 
que luvas de látex ou neoprene

 · Adequada para aplicações de limpeza pesada

 · Altos níveis de flexibilidade, conforto e destreza

 · Não incha, quebra ou degrada, além de não promover; dermatite 
de contato

 · Todas as luvas SolVex® estão em conformidade com os requisitos 
de manipulação de alimentos e medicamentos do FDA norte-
americano; (21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de alimentos nos mais diversos setores de carnes; 

(bovina, suína e de aves)

 · Exposição a produtos químicos, solventes, líquidos perigosos, 
cimentos, PVC ou água parada

 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos 
petroquímicos

 · Plantas e transporte de produtos químicos

 · Limpeza e desengraxe

 · Trabalho de limpeza e manutenção

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Proteção química versátil, com desempenho 
em uma ampla gama de aplicações

SolVex® 37-145 37-155 37-165 37-175 37-185

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica Borracha nitrílica Borracha nitrílica Borracha nitrílica Borracha nitrílica

MATERIAL DO FORRO Não flocado Não flocado Não flocado Flocado Não flocado

ESTILO DO PUNHO Reto Reto Reto Reto Reto

ESPESSURA 0,28 mm 0,38 mm 0,56 mm 0,38 mm 0,56 mm

COR Verde Verde Verde Verde Verde

TAMANHO 6–11 7–11 7–11 6–11 7–11

COMPRIMENTO 33 cm 33 cm 38 cm 33 cm 46 cm

EMBALAGEM
12 par por pacote

12 pacotes por caixa 
(Tot. 144 pares)

12 par por pacote
12 pacotes por caixa 

(Tot. 144 pares)

12 pares por pacote
6 pacotes por caixa 

(Tot. 72)

12 par por pacote
12 pacotes por caixa 

(Tot. 144 pares)

1 par por pacote
12 pacotes por caixa 

(Tot. 12 pares)

CA 12.704 12.597 12.598 12.705 12.598

EM CONFORMIDADE
FDA norte-
americano 

(21 CFR 117.2600)

FDA norte-
americano 

(21 CFR 117.2600)

FDA norte-
americano 

(21 CFR 117.2600)

FDA norte-
americano 

(21 CFR 117.2600)

FDA norte-
americano 

(21 CFR 117.2600)

ImersãoBorracha Nitrílica
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DESCRIÇÃO
 · Com tecnologia UltraGrip™, e palma em formato diamante melhora a 

aderência em diversos ambientes, seja úmidos, secos ou oleosos 

 · O padrão de aderência é elevado e inigualável 

 · São flexíveis e possuem as características essenciais para as operações de 
processamento de alimentos 

 · Livres de látex, elas não representam riscos para desenvolvimento 
de alergias 

 · Apropriada para o contato com alimentos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento de alimentos

 · Processamento de carnes preparadas

 · Processamento de frango

 · Processamento de frutas e vegetais 

 · Processamento de laticínios

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch™ 37-200

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica

TECNOLOGIA DE PEGA Palma diamante

ESTILO DO PUNHO Punho largo

ESPESSURA 0,20 mm

COR Verde

TAMANHO 7–11

COMPRIMENTO 32 cm

EMBALAGEM
12 par por pacote

12 pacotes por caixa
(Tot. 144 pares)

CA 34.223

Melhor pega, destreza
flexibilidade e durabilidade

MT11

CLASSES
A (2), 
B e C 

(1, 3 e 4)

Resistência mecânica e a líquidosBorracha Nitrílica
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DESCRIÇÃO
 · Com tecnologia UltraGrip™, e palma em formato diamante melhora a 

aderência em diversos ambientes, seja úmidos, secos ou oleosos 

 · O padrão de aderência é elevado e inigualável 

 · São flexíveis e possuem as características essenciais para as operações de 
processamento de alimentos 

 · Livres de látex, elas não representam riscos para desenvolvimento 
de alergias 

 · Apropriada para o contato com alimentos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento de alimentos

 · Processamento de carnes preparadas

 · Processamento de frango

 · Processamento de frutas e vegetais 

 · Processamento de laticínios

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch™ 37-210

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica

TECNOLOGIA DE PEGA Palma diamante

ESTILO DO PUNHO Punho largo

ESPESSURA 0,20 mm

COR Azul

TAMANHO 7–11

COMPRIMENTO 32 cm

EMBALAGEM
12 par por pacote

12 pacotes por caixa
(Tot. 144 pares)

CA 33.858

Melhor pega, destreza
flexibilidade e durabilidade

Resistência mecânica e a líquidosBorracha Nitrílica

MT11

CLASSES
A (2), 
B e C 

(1, 3 e 4)

EN 388:2003

(BR) 0110
(EU) 2001

EN 388:2016

(BR) 3001X
(EU) 2001X

EN ISO 374
Tipo B

(BR) JKL
(EU) JKT
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DESCRIÇÃO
 · Com tecnologia UltraGrip™, e palma em formato diamante melhora a 

aderência em diversos ambientes, seja úmidos, secos ou oleosos 

 · O padrão de aderência é elevado e inigualável 

 · São flexíveis e possuem as características essenciais para as operações de 
processamento de alimentos 

 · Livres de látex, elas não representam riscos para desenvolvimento 
de alergias 

 · Apropriada para o contato com alimentos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento de alimentos

 · Processamento de carnes preparadas

 · Processamento de frango

 · Processamento de frutas e vegetais 

 · Processamento de laticínios

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch™ 37-200

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica

TECNOLOGIA DE PEGA Palma diamante

ESTILO DO PUNHO Punho largo

ESPESSURA 0,20 mm

COR Amarela

TAMANHO 7–11

COMPRIMENTO 32 cm

EMBALAGEM
12 par por pacote

12 pacotes por caixa
(Tot. 144 pares)

CA 34.223

Melhor pega, destreza
flexibilidade e durabilidade

Resistência mecânica e a líquidosBorracha Nitrílica

MT11

CLASSES
A (2), 
B e C 

(1, 3 e 4)
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DESCRIÇÃO
 · Luva de látex de borracha natural, totalmente revestida, oferece grande 

flexibilidade e durabilidade

 · Revestimento de algodão macio ajuda a manter as mãos e os dedos secos e 
confortáveis, em ambientes quentes ou frios

 · Agarre excelente para aplicações úmidas

 · Fica flexível em temperaturas frias (tão baixas quanto -25 °C, dependendo 
do tempo e das condições de contato)

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio de produtos alimentícios resfriados ou refrigerados

 · Processamento de laticínios

 · Processamento de frutos do mar

 · Processamento de frutas e vegetais

 · Trabalho com fibra de vidro

 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos petroquímicos

 · Manuseio de óleos, ácidos, cáusticos e álcoois

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Uma luva flexível e durável, útil para uma 
ampla gama de tarefas

Hycare® 62-400

ESTRUTURA Revestida

MATERIAL DO FORRO Tricotado em algodão

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

ACABAMENTO Totalmente revestida

ESTILO DO PUNHO Longo picotado

COR Azul

TAMANHO 9–11

COMPRIMENTO 30 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote
6 pacotes (Tot. 72)

CA 25.850

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

EN388

1331

MT11EN407EN511

4242XXXX1

ImersãoLátex de Borracha Natural

CLASSES
A (2), B e C 

(3, 5 e 6)
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Orange
Heavyweight® 87-208

EN388

1111

MT11

CLASSES
A (2), B e C 

(3, 5 e 6)

DESCRIÇÃO
 · A palma de 0,74 mm tem 50% a mais de espessura que a maioria das luvas 

padrão com forro em algodão

 · Força de tensão maior e proteção contra perigos químicos e físicos, como 
perfuração e corte

 · O forro flocado em 100% algodão aumenta o conforto do usuário

 · A palma com acabamento de losangos intervalados garante agarre 
superior em objetos úmidos ou secos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento químico

 · Plantas e transporte de produtos químicos

 · Manuseio de ácidos, alcalinos, sais e cetonas

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Proteção pesada para
aplicações mais fortes

ImersãoLátex de Borracha Natural

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural 

MATERIAL DO FORRO Flocado em algodão

TECNOLOGIA DE PEGA Palma diamante

ESTILO DO PUNHO Picotado

ESPESSURA 0,74 mm

COR Laranja

TAMANHO 7–10

COMPRIMENTO 33 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes p/ caixa (Tot. 144)

CA 12.869



PROTEÇÃO QUÍMICA 66

Ansell Brasil
Rua das Figueiras, 474 – 4º andar
Bairro Jardim – Santo André – SP
CEP: 09080-300

Fone: 11. 3356-3100
sac@ansell.com
www.ansellbrasil.com

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Proteção e durabilidade extras
para as aplicações mais exigentes

DESCRIÇÃO
 · O processo de revestimento exclusivo combina neoprene e látex de 

borracha natural, para maior proteção contra uma ampla gama de 
produtos químicos

 · Espessura de 0,69 mm permite durabilidade extra aliada à palma áspera, 
dando maior proteção contra perigos físicos

 · O modelo tem a palma em losangos que oferece aderência adicional, em 
superfícies úmidas ou secas

 · O forro flocado em algodão absorve a perspiração e aumenta o conforto 
do trabalhador

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento químico

 · Plantas e transporte de produtos químicos

 · Manuseio de ácidos, alcalinos, sais e cetonas

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Látex de borracha natural

e neoprene

MATERIAL DO FORRO Flocado em algodão

TECNOLOGIA DE PEGA Texturizada

ESTILO DO PUNHO Picotado

ESPESSURA 0,69 mm

COR Azul e amarela

TAMANHO 7–10

COMPRIMENTO 33 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes p/ caixa (Tot. 144)

CA 12.872

ChemiPro® 87-224

EN388

1011

MT11

CLASSES
A (2), B e C 

(3, 5 e 6)

ImersãoLátex de Borracha Natural
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DESCRIÇÃO
 · O látex de borracha natural proporciona um alto grau de força de tensão

 · O forro flocado em algodão ajuda a manter uma excelente sensibilidade

 · Oferece resistência a farpas, perfurações e abrasões

 · A textura escamosa permite pega em objetos úmidos ou secos

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Enlatamento e processamento de alimentos

 · Trabalho de limpeza e manutenção

 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos petroquímicos

 · Manuseio de ácidos, alcalinos, sais, cetonas e álcoois

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Força, sensibilidade e agarre associados 
em uma luva de látex de borracha natural

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

MATERIAL DO FORRO Flocado em algodão

TECNOLOGIA DE PEGA Texturizada

ESTILO DO PUNHO Picotado

ESPESSURA 0,51 mm

COR Amarela

TAMANHO 7–10

COMPRIMENTO 30 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes p/ caixa (Tot. 144)

CA 12.871

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

FL 200 87-298 ImersãoLátex de Borracha Natural

EN 388:2003

(BR) 0110

EN 388:2016

(BR) 1120X

EN ISO 374
Tipo B

(BR) AKL



PROTEÇÃO QUÍMICA 68

Ansell Brasil
Rua das Figueiras, 474 – 4º andar
Bairro Jardim – Santo André – SP
CEP: 09080-300

Fone: 11. 3356-3100
sac@ansell.com
www.ansellbrasil.com

VersaTouch™ 88-350

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

MATERIAL DO FORRO Silver

TECNOLOGIA DE PEGA Palma texturizada

ESTILO DO PUNHO Picotado

COR Azul

TAMANHO 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9,5 e 10

COMPRIMENTO 29 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes p/ caixa (Tot. 144)

CA 34.060

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

Visibilidade e durabilidade

MT11

CLASSES 
A (2), 
B e C 

(3, 4, 5 e 6)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Preparação de alimentos 

 · Manipulação de carnes e peixes

 · Limpeza

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

DESCRIÇÃO
 · Desenvolvida para diversas atividades dentro do processamento 

de alimentos

 · Hipoalergênico

 · Seu formato permite o máximo de destreza e sensibilidade em aplicações 
delicadas, enquanto o revestimento duplo oferece uma resistência 
adicional ao lidar com gorduras e óleos 

 · É sanitizada para prevenir o densenvolvimento de bactérias

 · Material do forro composto com Silver, para fácil colocação e retirada

 · Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 
medicamentos do FDA norte-americano (21 CFR 117.2600)

Látex de Borracha Natural Resistência mecânica e a líquidos
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DESCRIÇÃO
 · Com uma textura especial de aderência, a luva Ultragrip Yellow™ oferece 

alta performance em diversas apllicações úmidas e secas

 · Hipoalergênico

 · Seu formato permite o máximo de destreza e sensibilidade em aplicações 
delicadas, enquanto o revestimento duplo oferece uma resistência 
adicional a determinados químicos

 · A luva Ultragrip Yellow™ também é sanitizada para prevenir o 
densenvolvimento de bactérias

 · Material do forro composto com Silver, para fácil colocação e retirada

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Preparação de alimentos 

 · Manipulação de carnes e peixes

 · Limpeza

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Excelente aderência em ambientes
úmidos e secos 

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

MATERIAL DO FORRO Silver

TECNOLOGIA DE PEGA Palma texturizada

ESTILO DO PUNHO Picotado

COR Amarela

TAMANHO 7–10

COMPRIMENTO 29–30 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

12 pacotes p/ caixa (Tot. 144)

CA 34.059

Ultragrip Yellow™ 88-396

MT11

CLASSES 
A (2), 
B e C 

(3, 4, 5 e 6)

Látex de Borracha Natural Resistência mecânica e a líquidos
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DESCRIÇÃO
 · A família EDGE® (anteriormente SuperFlex) permite mais 

flexibilidade, comparada a outros modelos de sua categoria

 · O maior custo-benefício jamais visto em uma luva de PVC

 · Combina uma excelente proteção a diversos produtos químicos e 
resistência mecânica

 · Acabamento antiderrapante na palma, dedos e dorso, para uma 
melhor aderência a objetos molhados

 · Também protege contra agentes biológicos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos 

petroquímicos

 · Manuseio de equipamento e de materiais abrasivos cobertos por 
óleo, graxa e ácidos

 · Manutenção da planta

 · Manuseio de óleos, ácidos, cáusticos e álcoois

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Alta qualidade e baixo custo 
como você nunca viu

EDGE® 14-662 14-663

MATERIAL DO REVESTIMENTO PVC PVC

MATERIAL DO FORRO Tricotada em algodão Tricotada em algodão

TECNOLOGIA DE PEGA
Acabamento

rugoso
Acabamento

rugoso

ESTILO DO PUNHO Reto Reto

ESPESSURA - -

COR Azul Azul

TAMANHO 10 10

COMPRIMENTO 26 cm 36 cm

EMBALAGEM
12 pares p/ pacote

6 pacotes p/ caixa (Tot. 72)
12 pares p/ pacote

6 pacotes p/ caixa (Tot. 72)

CA 26.043 26.043

14-662 14-663

ImersãoPolicloreto de Vinila

MT11

CLASSES A 
(1 e 2), 
B e C 
(3 e 6)

EN388

4221
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DESCRIÇÃO
 · As propriedades da tecnologia de fusão da costura proporciona uma 

proteção segura contra produtos químicos

 · O design do polegar, para cada mão específica, garante maior 
destreza e reduz a fadiga

 · Confortável de usar, mesmo por períodos extensos

 · Pode ser utilizada como revestimento, embaixo de luva mais pesada

 · Resistente a uma grande gama de materiais

 · AQL 0.65

Extraordinária resistência contra uma 
ampla gama de produtos químicos

MATERIAL DO REVESTIMENTO
Cinco camadas de filme 

laminado

MATERIAL DO FORRO Sem forro

TECNOLOGIA DE PEGA Acabamento liso

ESTILO DO PUNHO Reto

ESPESSURA 0,062 mm

COR Branca

TAMANHO 6–11

COMPRIMENTO 38–41 cm

EMBALAGEM
12 pares por pacote

6 pacotes por caixa (Tot. 72)

CA 12.739

EN374

ABCFL

Barrier® 02-100

MT11

CLASSES A 
(1 e 2), B e C 
(1, 2, 3, 4, 5, 

6 e 8)

ImersãoFilme Laminado

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos petroquímicos

 · Manuseio de produtos químicos especiais, acetonas, ácidos,  
alcalinos e sais

 · Manuseio de solventes orgânicos fortes

 · Trabalho com materiais de risco

 · Montagem de aeronaves

 · Automotivo e aviação

 · Limpeza de artes gráficas e impressão

 · Limpeza ambiental

 · Manuseio de cetonas

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS
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DESCRIÇÃO
 · Combinação exclusiva de PVC, para trabalhos pesados, e borracha nitrílica, 

com boa resistência a ácidos, cáusticos e solventes

 · Agarre seguro em ambientes úmidos, garantindo manuseio de peças 
mais seguro

 · O composto de PVC oferece maior flexibilidade, mesmo em 
temperaturas baixas

 · A superfície rugosa da palma melhora o agarre em aplicações 
úmidas e secas

 · Design com contorno e revestimento macio e confortável

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Processamento químico, refinaria de óleo e produtos petroquímicos

 · Manuseio de equipamento e de materiais abrasivos cobertos por óleo, 
graxa, ácidos e solventes

 · Manuseio de óleos, ácidos, cáusticos e álcoois

 · Manuseio de solventes orgânicos fortes

 · Manutenção da planta

 · Limpeza e desengraxe com sabões e detergentes formulados

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Proteção, flexibilidade e
conforto premium

MATERIAL DO REVESTIMENTO PVC/ Borracha nitrílica

MATERIAL DO FORRO Algodão felpudo

TECNOLOGIA DE PEGA Acabamento rugoso

ESTILO DO PUNHO Longo reto

COR Verde

TAMANHO 9–10

COMPRIMENTO 35 cm

EMBALAGEM
12 pares por pacote

6 pacotes por caixa (Tot. 72)

CA 12.786

Snorkel® 04-414 ImersãoPolicloreto de Vinila

EN 388:2003

(BR) 4111
(EU) 3121

EN 388:2016

(BR) 3121X
(EU) 3121B

EN ISO 374
Tipo B

(BR) AKL
(EU) AKL

EN374

(EU)
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DESCRIÇÃO
 · 100% a prova de líquidos. Forro flexível tricotado em algodão

 · Excelente agarre em condições secas e úmidas. Um agarre mais seguro 
significa maior produtividade

 · Flexibilidade excepcional. Fácil de manipular. Fácil para calçar e retirar

 · Revestimento em neoprene proporciona maior proteção a um maior 
número de químicos

 · AQL 1.0

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Limpeza

 · Análises laboratoriais

 · Petroquímicas

 · Refinaria

 · Químicos especiais

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Luva de neoprene com forro 
em algodão

MATERIAL DO REVESTIMENTO Neoprene

TECNOLOGIA DE PEGA Algodão

ACABAMENTO DO PUNHO Acabamento rugoso

COR Verde

TAMANHO 8-10

COMPRIMENTO 35 cm

TIPO DE PUNHO Punho reto

EMBALAGEM
12 pares por pacote.

6 pares por caixa

CA 12.699

Scorpio® 08-354

EN374

ImersãoBorracha Neoprene

EN 388:2003

(BR) 3321
(EU) 3121

EN 388:2016

(BR) 3121C
(EU) 3121B

EN ISO 374
Tipo B

EN ISO 374
Tipo A

(BR) 
AKL

(EU) (EU) 
AKLMNPT
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APLICAÇÕES IDEAIS
 · Biotecnologia

 · Fabricação de eletrônicos

 · Pintura

 · Estamparia de linha branca

 · Manufatura de semi-condutores

DESCRIÇÃO
 · A luva Nitrilite® é uma luva classe limpa. Produzida em ambiente livre de 

pó, ela apresenta nível extremamente baixo de partículas para garantir uma 
excelente proteção ao produto

 · Feita 100% de polímero nitrilico, previne o usuário de riscos de alergia 
provenientes do látex

 · A Nitrilite também proporciona excelente proteção química

 · Tudo isso faz da Nitrilite® uma luva excelente para diversos tipos de 
aplicação em muitos setores indutriais

Nitrilite® 93-311

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica 

TECNOLOGIA DE PEGA
Pontas dos dedos 

texturizadas

ESTILO DO PUNHO Virola

ESPESSURA 0,12 mm

SEM TALCO Sim

COR Branca

TAMANHO 6-10

COMPRIMENTO 30,5 cm

EMBALAGEM
100 luvas por dispenser
10 dispensers por caixa

CA 12.371

Extrema proteção para
trabalhadores e produtos

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Borracha Nitrílica Respingo

EN ISO 374
Tipo C

(BR) K
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TouchNTuff® 92-575 92-600 Borracha Nitrílica

MATERIAL DO REVESTIMENTO Borracha nitrílica Borracha nitrílica

TECNOLOGIA DE PEGA
Pontas dos dedos 

texturizadas
Lisa

ESTILO DO PUNHO Virola Virola

ESPESSURA 0,11 mm 0,12 mm

TALCADA INTERNAMENTE Sim Não

COR Azul Verde

TAMANHO P–GG P–GG

COMPRIMENTO 24 cm 24 cm

EMBALAGEM
100 luvas por dispenser
10 dispensers por caixa

100 luvas por dispenser
10 dispensers por caixa

CA 12.372 12.372

EM CONFORMIDADE
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)
FDA norte-americano 

(21 CFR 117.2600)

DESCRIÇÃO
 · Feitas com 100% de borracha nitrílica

 · São três vezes mais resistentes à perfuração do que as de látex 
padrão ou de vinil

 · Combinam excelente sensibilidade na ponta dos dedos com 
excepcional durabilidade

 · Oferecem elevado nível de proteção contra graxa e óleo

 · As luvas TouchNTuff® estão em conformidade com os requisitos de 
manipulação de alimentos e medicamentos do FDA norte-americano 
(21 CFR 117.2600)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manuseio e preparo de alimentos

 · Embalagem de alimentos

 · Montagem e inspeção

 · Análise de laboratório e trabalho técnico

 · Preparação de produtos farmacêuticos

 · Trabalho de laboratório e análises, especialmente quando é 
necessária a resistência a ácidos

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Qualidade premium: Luvas semidescartáveis,
100% borracha nitrílica e com espessura mínima

MT11

CLASSE B

MT11

CLASSE B

92-575

92-600

Respingo
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DESCRIÇÃO
 · Luva com revestimento de PVC, destinada a proteção térmica, com 

acabamento áspero na palma e acabamento liso sobre o punho

 · Projetado para proteger a temperaturas inferiores a -30 °C

 · Boa destreza e flexibilidade em baixas temperaturas

 · Sensação imediata de calor ao colocar a luva

 · Boa aderência no manuseio de materiais escorregadios e molhados

 · O revestimento em PVC também oferece resistência química

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Ideal para aplicações gerais exteriores 

 · Indústria química 

 · A indústria de petróleo e gás, serviços públicos, manutenção, limpeza

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

VersaTouch™ 23-202

MATERIAL PVC

MATERIAL DO FORRO Acrílico

ACABAMENTO
Aspero na palma e lisa

no punho

ESTILO DO PUNHO Punho longo

COR Azul

TAMANHO 8–10

COMPRIMENTO 30 cm

EMBALAGEM
6 pares por pacote
72 pares por caixa

CA 35.695

Conforto e proteção
eficiente ao frio

Pesado Fins especiais

EN388

4321

021

EN511

MT11

CLASSES
A (1 e 2), B e 

C (3 e 6)
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DESCRIÇÃO
 · Confeccionada com filamento térmico exclusivo Thermastat, garante 

proteção em situações de frio ou calor moderados

 · É indicada para utilização por baixo de outra luva, em situações que 
necessitem de proteção extra para temperaturas abaixo de -25 °C e/ou em 
situações molhadas

 · No manuseio de alimentos em temperaturas baixas, forma uma excelente 
combinação com a luva Winter Monkey Grip ou com outros modelos que 
não tenham suporte têxtil

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Trabalho em câmeras frias

 · Salas de corte

 · Diversos setores em empresas de abate

 · Armazenamento a frio e depósitos não aquecidos

 · Manuseio de produtos resfriados ou refrigerados

 · Injeção plástica

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Uma luva extremamente flexível
e aderente à mão, além de servir
como segunda proteção

 Insulator® 78-150

ESTRUTURA Tricotada

MATERIAL
Tecido sintético térmico 
Thermolite® e Polyester

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

COR Branca

TAMANHO Único

COMPRIMENTO 24 cm

EMBALAGEM
12 pares por pacote
12 pacotes por caixa

CA 12.115

EN407

X1XXXX

X2X

EN388

2140

EN511

Leve Fins especiais
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INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Câmaras de alimentos perecíveis

 · Manutenção no setor público

 · Instalações de refrigeração e resfriamento

 · Coleta de resíduos

 · Expedição e recepção

PowerFlex® 80-400

COMPOSIÇÃO TRICOTADA Tricotada

MATERIAL DO FORRO Tricotado esponja acrílico

MATERIAL DO REVESTIMENTO Látex de borracha natural

ACABAMENTO Palma de ponta dos dedos

TIPO DE PUNHO Punho tricotado

COR Azul e amarelo forte

TAMANHOS 7, 8, 9, 10 e 11

COMPRIMENTO 25 cm–29,5 cm

EMBALAGEM
12 pares por pacote
6 pacotes por caixa

CA 16.083

DESCRIÇÃO
 · O modelo PowerFlex® 80-400 da Ansell é uma luva para uso geral, que 

proporciona um notável isolamento em condições frias, bem como grande 
conforto e excelente agarre

 · Esta luva combina um forro térmico de felpo acrílico com um revestimento 
de látex naturalmente isolante que garantem uma excelente proteção 
contra o frio

 · Oferece conforto e proteção ao usuário a temperaturas de até -30 °C para 
contato breve ou intermitente

 · Com um forro de felpo acrílico amarelo brilhante, a luva PowerFlex® 
80-400 é bem visível em condições de baixa ou nula visibilidade

 · Essa visibilidade extra proporciona uma segurança adicional em trabalhos 
externos ao anoitecer

Excelente isolamento e confortável
manipulação em condições frias

EN407

42XXXX

0X2

EN511

EN388

2342

Pesado Fins especiais
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DESCRIÇÃO
 · As luvas ThermaPrene™ combinam as vantagens de dois materiais: o 

revestimento de neoprene, flexível e resistente a produtos químicos;  
e a luva suave de trama térmica, confortável e resistente ao calor

 · Proteção em aplicações com riscos químicos e térmicos

 · Excelentes propriedades mecânicas e químicas. Não é danificado por 
produtos de limpeza nem detergentes

 · Proteção eficaz contra graxas e óleos. Muito flexível e de agarre firme

 · Dupla luva interior confortável e isolante. Protege em caso de contato 
intermitente com superfícies quentes (até 180 °C)

 · AQL 1,0

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Fabricação de circuitos impressos

 · Manipulação de produtos químicos frios ou quentes

 · Processos de galvanização

 · Limpeza e manutenção com vapor

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

ThermaPrene™ 19-024 19-026

MATERIAL DO REVESTIMENTO Neoprene Neoprene

MATERIAL DO FORRO
Forro com duplo

isolamento
Forro com duplo

isolamento

DESIGN DE AGARRE Acabamento rugoso Acabamento rugoso

TIPO DE PUNHO Punho longo Punho longo

COR Preta Preta

TAMANHOS 8 e 10 8 e 10

COMPRIMENTO 45 cm 66 cm

EMBALAGEM
1 par por pacote

12 pacotes por caixa
1 par por pacote

12 pacotes por caixa

CA 12.719 29.061

Duplo forro isolante,
recoberto por neoprene

Borracha Nitrílica Imersão

19-024

EN407

423244 

241

EN388

3322

EN511

19-026

EN407

423244

240

EN388

3322

EN511
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DESCRIÇÃO
 · Desenhada para a manipulação intermitente de objetos quentes até 180 °C

 · Oferece alta resistência frente a cortes, pequenas feridas e abrasão

 · Melhora o agarre em superfícies secas e oleosas

 · Confortável e flexível: interior de feltro não urdido que absorve o suor

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Desmoldagem de pneus, correias e perfis, vulcanização e calandragem

 · Manipulação de peças de fundição quentes e de bandejas de 
madeira quentes

 · Manipulação de objetos de vidro quentes

 · Retirada de objetos esterilizados da autoclave

Crusader Flex® 42-474

COMPOSIÇÃO Cortadas e costuradas

MATERIAL DO FORRO
Interior: Não tecido

de poliéster
Exterior: Poliéster e algodão

COR Cinza

TAMANHOS 9–10

COMPRIMENTO 33 cm

EMBALAGEM
12 pares por pacote
6 pacotes por caixa

CA 12.104

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

Resistência superior ao calor,
com proteção completa
para a mão e o punho

EN407

024210

EN388

4241

Pesado Fins especiais
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DESCRIÇÃO
 · WorkGuard™ 43-216 é uma luva resistente para fins especiais que oferece 

altos níveis de resistência a respingos de metal fundido

 · Ideal para muitas aplicações que requerem proteção térmica

 · Excelente durabilidade e boa proteção contra cortes,  
perfurações e abrasões

 · Proteção contra o calor para uma ampla variedade de aplicações

 · Com um forro interior suave de malha tricotada na palma e um punho de 
lona de algodão, a WorkGuard™ 43-216 é uma luva muito confortável

 · As costuras são feitas com Kevlar® e reforçadas com couro

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Carregamento e descarregamento com risco de calor ou de respingos de 

metal fundido

 · Soldagem

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS

WorkGuard™ 43-216

ESTRUTURA Cortadas e costuradas

MATERIAL DO FORRO
DuPont™ Kevlar® e couro 

tratado

ESTILO DO PUNHO Punho longo

COR Amarelo

COMPRIMENTO 41 cm

TAMANHO 10

EMBALAGEM
6 pares p/ pacote
6 pacotes (Tot. 36)

CA 29.715

Luva duradoura e confortável 
para aplicações de soldagem

EN388:2003

3244

EN407:2004

424344

Pesado Fins especiais
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DESCRIÇÃO
 · Macacão de proteção ao arco elétrico e fogo repentino

 · Tecido composto de fibras de viscose inerentemente resistente a 
chamas 

 · Excelente resistência mecânica, transpirabilidade e conforto térmico

 · Alta resistência à lavagem e durabilidade

 · Sem forro interno

 · Fechamento frontal através de zíper e velcro

 · Mangas compridas com regulagem no punho

 · Faixa refletiva amarelo limão e prata no tórax, mangas e pernas

 · 2 bolsos frontais com tampa, tendo o bolso esquerdo uma abertura 
para caneta e gravação centralizado no bolso esquerdo os dizeres 
“ATPV 9,7 cal/cm²”

 · 2 bolsos laterais com tampa 

 · 2 bolsos superiores traseiros

 · Todos os bolsos possuem fechamento em velcro

 · Parte traseira com elástico para ajuste da cintura

 · Cor: Azul Marinho

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Para eletricistas, empresa elétricas e petroquímicas

 · Protege contra energia incidente de arco elétrico de 9,7 cal/cm²

 · Categoria de risco classe II

HIGIENIZAÇÃO
 · Lavar normal a mão ou máquina com temperatura máxima de 60 °C

 · Não utilizar cloro ou derivados

 · Lavar com água e sabão neutro

 · Secar a sombra

Hércules® HJ655AFAR0 

CAMADA EXTERNA
Viscose FR, Aramida, 

Poliamida e
fibra antiestática

FECHAMENTO Zíper e Velcro

GRAMATURA 250 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 36.298

ATENDE A NORMA NFPA 2112 | NFPA 70E

Macacão com resistência contra
arco elétrico, faixas refletivas e 
modelagem exclusiva

Arco Elétrico
Arco

Elétrico

SETORES
 · Indústrias e Cias. Elétricas
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DESCRIÇÃO
 · Confeccionado em malha em 95% algodão e 5% lycra 

 · Tecido resistente a chamas

 · Duas camadas na parte superior facial e uma camada na parte inferior

 · Aba sobre os ombros

 · Bainha na parte inferior 

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Para eletricistas, empresa elétricas e petroquímicas

 · Protege contra energia incidente de arco elétrico de 12,0 cal/cm²

 · Categoria de risco classe II

CORES DISPONÍVEIS
 · HJ660AFA: Tecido Azul Marinho

 · HJ660AFAR: Tecido Areia

 · HJ660AFC: Tecido Cinza

Hércules® HJ660AFA

CONSTRUÇÃO Malha em algodão e lycra

GRAMATURA 247 g/m² (cada camada)

TIPO DE ABERTURA Facial

QUANTIDADE POR CAIXA 10 unidades

CA 36.104

CERTIFICAÇÃO NFPA 2112 | NFPA 70E

Capuz balaclava com resistência
contra arco elétrico

Arco Elétrico
Arco

Elétrico

HIGIENIZAÇÃO
 · Não utilizar solventes comuns para retiradas de manchas 

 · Não usar alvejante à base de cloro

 · Lavar com sabão neutro

 · Não utilizar ferro a vapor

SETORES
 · Indústrias e Cias. Elétricas
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Blusão em tecido Marlan 365 excelente para 
proteção de projeção de metais fundidos

Hércules® HJ230BLC05

DESCRIÇÃO
 · Blusão confeccionado em tecido Marlan 365

 · Composto por 50% Lenzing, 30% Lã e 20% poliamida

 ·  Fechamento frontal através de velcro

 ·  Mangas compridas com punho e ajuste em botão de pressão

 ·  Tecidos com Lenzing FR e lã podem ser considerados intrinsecamente 
ignifugos desde o primeiro ao último dia de sua vida útil

 ·  Faixa refletiva amarelo e prata

CAMADA EXTERNA Marlan

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 365 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 38.384

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividade que haja necessidade de projeção de metal fundido à 1.400 °C e 

aproximação de 60 °C de 15 minutos.

SETORES
 ·  Projeção de metais em fusão

 ·  Uniformes de trabalho

 · Áreas a quente, resistente ao fogo/ chamas

ATENÇÃO
 · Não acompanha calça. Foto Ilustrativa.

HIGIENIZAÇÃO
 ·  Temperatura máxima 60 °C - ação mecânica reduzida - enxágue normal - 

centrifugação reduzida

 · Não usar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo

 · Secagem com o indicador na temperatura mínima

 · É possível a secagem na vertical

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar a seco – não remover manchas com solventes

Risco de Metal em Fusão
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ATENÇÃO
 · Não acompanha calça. Foto Ilustrativa.

Calça em tecido Marlan 365 excelente para 
proteção de projeção de metais fundidos

Hércules® HJ230CLC05

DESCRIÇÃO
 · Calça confeccionada em tecido Marlan 365

 · Composto por 50% Lenzing, 30% Lã e 20% poliamida

 · Tecido intrinsecamente ignifugo desde o primeiro ao último dia de sua vida útil

 · Cós com 7 passadores

 · Braguilha com 3 botões e 1 botão de massa no cós

 · 2 bolsos embutidos na parte frontal e 1 bolso traseiro direito com tampa

CAMADA EXTERNA Marlan

FECHAMENTO Botão de Massa

GRAMATURA 365 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 29.001

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividade que haja necessidade de projeção de metal fundido à 1.400 °C e 

aproximação de 60 °C de 15 minutos.

SETORES
 ·  Projeção de metais em fusão

 ·  Uniformes de trabalho

 · Áreas a quente, resistente ao fogo/ chamas

HIGIENIZAÇÃO
 ·  Temperatura máxima 60 °C - ação mecânica reduzida - enxágue normal - 

centrifugação reduzida

 · Não usar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo

 · Secagem com o indicador na temperatura mínima

 · É possível a secagem na vertical

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar a seco – não remover manchas com solventes

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO

 · Blusão confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado)

 · Gola tipo padre ajustável em velcro

 · Fechamento frontal em velcro

 · Forrado internamente em tecido resistente a chamas, proporcionando 
conforto quando em contato com a pele

 · Costura e acabamento em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Cimenteiras

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Hércules HJ546

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 37.985

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Blusão de segurança em trabalhos onde 
haja aproximação ao calor radiado

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Calça confeccionada em KCA (para-aramida carbono aluminizado)

 · Cintura com suspensório elástico com ajuste através de engate rápido

 · Forrado internamente com tecido resistente a chamas

 · Costura e acabamento em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Cimenteiras

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Hércules HJ542

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 37.984

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Calça de segurança para trabalhos onde 
haja aproximação ao calor radiado

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Capa 7/8 confeccionada em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado) 

 · Composto de fibra mista de para-aramida com fibra de carbono e mais o 
aluminizado parte frontal, parte traseira em tecido aramida carbono

 · Gola tipo padre com fechamento em velcro 

 · Mangas compridas com tiras ajustáveis em velcro

 · Costura e acabamento com linhas de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Forjarias

 · Cimenteiras

Hércules HJ54104

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO Frontal em velcro

FORRO Forro destacável

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 14.402

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Leveza, mobilidade, flexiblidade e
total resistência

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

OPCIONAIS
 · Forro removível

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Capa 7/8 confeccionada em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado) 

 · Gola tipo padre com fechamento em velcro 

 · Mangas compridas com abertura nas axilas para ventilação

 · Mangas compridas com tiras ajustáveis em velcro

 · Costura e acabamento com linhas de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Forjarias

 · Cimenteiras

Hércules HJ54108

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO Frontal em velcro

FORRO Forro destacável

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 38.018

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Leveza, mobilidade, flexiblidade e
total resistência

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

OPCIONAIS
 · Forro removível

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Avental tipo barbeiro confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono 

aluminizado) 

 · Possui abertura nas costas

 · Ajuste na região da cintura

 · Forração em tecido fixo resistente a chamas

 · Costura em linha para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C.

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Cimenteiras

Hércules HJ52500

CAMADA EXTERNA
Para aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO Ajuste na região da cintura

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1 unidade

CA 14.412

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Alto desempenho, maior resistência
na projeção de metal fundido

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

OPCIONAIS
 · Forro removível

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Avental tipo barbeiro confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono 

aluminizado) 

 · Possui abertura nas costas

 · Ajuste na região da cintura

 · Costura em linha para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C.

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Cimenteiras

Hércules HJ52510

CAMADA EXTERNA
Para aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO Ajuste na região da cintura

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1 unidade

CA 37.908

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Alto desempenho, maior resistência
na projeção de metal fundido

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

OPCIONAIS
 · Forro removível

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Avental tipo barbeiro confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono 

aluminizado) 

 · Possui abertura nas costas

 · Ajuste na região da cintura

 · Forração em tecido resistente a chamas

 · Costura em linha para-aramida

 · Nas medidas de 1,20 por 0,70 m

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Destinado para atividades com exposição a calor radiante e a projeção de 

respingo de metal líquido em fusão de até 1. 400 °C.

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Cimenteiras

Hércules HJ52503

CAMADA EXTERNA
Para aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO
Ajuste na região da cintura 

e pescoço

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1 unidade

CA 37.570

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Avental tipo frontal em KCA forrado

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Capuz soldador confeccionado em tecido “Marlan” 

 · Gramatura de 310 g/m² +/- 5%

 · Composto 50% Lenzing® FR, 30% Lã e 20% Poliamida alifática na cor azul

 · Possui aba sobre os ombros, 1 nesga nas laterais da aba

 · Fechamento frontal por velcro preto medindo 19 cm

 · Abertura facial

 · Costura em linha aramida azul royal

 · Tamanho único

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividade que haja necessidade de projeção de metal fundido à 1.400 °C , e 

soldagem e processos similiares

SETORES
 · Projeção de metais em fusão

 · Uniformes de trabalho resistente a chamas

 · Solda

 · Processos similares (calor/ chama)

HIGIENIZAÇÃO
 · Temperatura máxima 60 °C – ação mecânica reduzida – enxágue normal – 

centrifugação reduzida

 · Não utilizar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo – secagem com o indicador na 
temperatura mínima

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Utilizar ferro à vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar à seco

 · Não remover manchas com solventes

Hércules HJ230CPC01

CAMADA EXTERNA Marlan

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 310 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 28.998

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Desenvolvido para atender
soldagem e processos similares

Risco de Metal em Fusão
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Hércules HJ230CPC04

CAMADA EXTERNA Marlan

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 310 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 28.998

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Desenvolvido para atender
soldagem e processos similares

HJ230CPC01

HJ230CPC05

Risco de Metal em Fusão

DESCRIÇÃO
 · Capuz soldador confeccionado em tecido “Marlan” 

 · Gramatura de 310 g/m² +/- 5%

 · Composto 50% Lenzing® FR, 30% Lã e 20% Poliamida alifática na cor azul

 · Possui aba sobre os ombros, 1 nesga nas laterais da aba

 · Fechamento frontal por velcro preto medindo 19 cm

 · Abertura facial

 · Costura em linha aramida azul royal

 · Tamanho único

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividade que haja necessidade de projeção de metal fundido à 1.400 °C , e 

soldagem e processos similiares

SETORES
 · Projeção de metais em fusão

 · Uniformes de trabalho resistente a chamas

 · Solda

 · Processos similares (calor/ chama)

HIGIENIZAÇÃO
 · Temperatura máxima 60 °C – ação mecânica reduzida – enxágue normal – 

centrifugação reduzida

 · Não utilizar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo – secagem com o indicador na 
temperatura mínima

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Utilizar ferro à vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar à seco

 · Não remover manchas com solventes

ATENÇÃO
 · Foto Ilustrativa.
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DESCRIÇÃO
 · Capuz soldador confeccionado em tecido “Marlan” 

 · Gramatura de 310 g/m² +/- 5%

 · Composto 50% Lenzing® FR, 30% Lã e 20% Poliamida alifática na cor azul

 · Possui aba sobre os ombros, 1 nesga nas laterais da aba

 · Elástico na parte superior frontal e traseira para melhor ajuste na face do 
usuário

 · Fechamento frontal por velcro preto medindo 19 cm

 · Abertura facial

 · Costura em linha aramida azul royal

 · Tamanho único

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividade que haja necessidade de projeção de metal fundido à 1.400 °C , e 

soldagem e processos similiares

SETORES
 · Projeção de metais em fusão

 · Uniformes de trabalho resistente a chamas

 · Solda

 · Processos similares (calor/ chama)

HIGIENIZAÇÃO
 · Temperatura máxima 60 °C – ação mecânica reduzida – enxágue normal – 

centrifugação reduzida

 · Não utilizar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo – secagem com o indicador na 
temperatura mínima

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Utilizar ferro à vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar à seco

 · Não remover manchas com solventes

Hércules HJ230CPC05

CAMADA EXTERNA Marlan

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 310 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 28.998

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Desenvolvido para atender
soldagem e processos similares

Risco de Metal em Fusão
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APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Siderúrgicas 

 · Cimenteiras

Hércules HJ53700

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado – KCA

VISOR Visor VD

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 28.213

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Excelente proteção ao calor radiado

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Metal em Fusão

DESCRIÇÃO
 · Capuz confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado) 

 · Possui visor em policarbonato na cor verde na parte frontal

 · Forrado com tecido resistente a chamas

 · Costura em linha de para-aramida 

 · Gramatura 515 g/m²
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APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Siderúrgicas 

 · Cimenteiras

Hércules HJ53703

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado – KCA

VISOR Não possui

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 38.386

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Excelente proteção ao calor radiado

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Metal em Fusão

DESCRIÇÃO
 · Capuz confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado) 

 · Capuz com tecido em Marlan na parte superior com gramatura em 310 g/m

 · Forrado com tecido resistente a chamas

 · Costura em linha de para-aramida 

 · Gramatura 515 g/m²
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APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

 · Siderúrgicas 

 · Cimenteiras

Hércules HJ53705

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado – KCA

VISOR Visor duplo TP/VD

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 39.868

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Excelente proteção ao calor radiado

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Metal em Fusão

DESCRIÇÃO
 · Capuz confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono aluminizado) 

 · Visor duplo TP/VD – Visor em policarbonato transparente fixo e visor em 
policarbonato na cor verde com película dourada basculante

 · Forrado com tecido resistente a chamas

 · Costura em linha de para-aramida 

 · Gramatura 515 g/m²
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DESCRIÇÃO
 · Perneira confeccionado em tecido KCA (para-aramida carbono 

aluminizado)

 · Fechamento lateral em velcro

 · Forração em tecido resistente a chamas

 · Vestimenta costurada em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas

 · Montadoras

Hércules HJ56002CF

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 14.416

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Alto desempenho, leveza e resistência ao calor

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Luva de aproximação ao calor radiado confeccionada em tecido KCA (para-

aramida carbono aluminizado)

 · Modelo cinco dedos

 · Forro em tecido resistente a chamas

 · Vestimenta costurada em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em 

fusão de até 1.600 °C

SETORES
 · Fundições 

 · Atividades onde haja necessidade de aproximação a fornos

Hércules HJ51320

CAMADA EXTERNA
Para-aramida carbono 

aluminizado

GRAMATURA 515 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

TAMANHO 10

CA 14.403

ATENDE A NORMA EN 407:2004

Oferece alto desempenho e destreza

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Metal em Fusão
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DESCRIÇÃO
 · Luva com palma, polegar, punho, protetor de veia, folcheta e dorso, tira de 

polegar em raspa groupon, reforço externo tipo esqueleto no dorso

 · Dorso com elástico de 19 mm bco medindo 7 cm para cada mão

 · Tecido de para-aramida carbono aluminizado

 · Barreira de calor feltro no dorso da palma do punho e do polegar

 · Acabamento na borda em viés

 · Comprimento do punho de 20 cm

 · Costura de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Calor, alta temperatura, proteção térmica, abrasão, corte, forno, caldeira, 

excelente para solda e calor radiado

 · Resistente a temperaturas de contato e abrasão até 150 °C

SETORES
 · Solda e processos similares

 · Fundição

 · Metalúrgicas

 · Manutenção

Hércules HJ70020KC

CAMADA EXTERNA
Raspa com dorso em aramida

carbono aluminizado

COMPRIMENTO 20 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 33.760

ATENDE A NORMA EN388/ EN420/ EN12477:2001

Resistência a riscos 
mecânicos e térmicos

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Solda
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DESCRIÇÃO
 · Luva de segurança com palma, dedo central e polegar de asa, 

em couro Termic 

 · Dorso e punho de 20 cm em tecido para-aramida carbono aluminizado, 

 · Forro em feltro para-aramida carbono e suedine

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Até 250 °C de calor de contato por tempo controlado

SETORES
 · Para indústrias que operam com baixa e média temperatura

Hércules HJ70120

CAMADA EXTERNA Termic e para-aramida aluminizado

QUANTIDADE POR CAIXA 1 

CA 38.345

ATENDE A NORMA EN388/ EN420/ EN407

Alta resistência a riscos térmicos

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Solda
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DESCRIÇÃO
 · Luva confeccionada em grafatex 4 fios de aramida carbono

 · 2 luvas internas em 4 fios de grafatex de algodão formando 3 camadas

 · Punho em tecido de aramida carbono TC-500 forrado com lona de algodão

 · Cinco dedos

 · Sem costura

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Para atividades que não tenha muita abrasão

 · 2 forros: resistente até 400 °C por tempo controlado

SETORES
 · Indústrias de vidro

 · Mecânica

 · Fundições

 ·  Siderúrgicas

 ·  Petroquímicas

Hércules HJ410TP20KC

CAMADA EXTERNA Aramida Carbono Grafatex

COMPRIMENTO 20 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 10 unidades

C.A. 34.176

ATENDE A NORMA EN388/ EN420/ EN407

Alto desempenho em atividades 
de exposição ao calor e atividades 
térmicas de calor de contato

HIGIENIZAÇÃO
 · Temperatura máxima 60 °C – ação mecânica reduzida – enxágue normal – 

centrifugação reduzida

 · Não utilizar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo – secagem com o indicador na 
temperatura mínima

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Utilizar ferro à vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar à seco

 · Não remover manchas com solventes

Risco de Solda
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DESCRIÇÃO
 · Perneira confeccionada em couro de raspa tratada Termic

 · Fechamento através de velcro na vertical

 · Costura com linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resistente a temperaturas até 300 °C por tempo controlado

SETORES
 · Soldagem

 · Processos similares

HIGIENIZAÇÃO
 · Lavar com água e sabão neutro 

 · Não lavar com alvejante a base de cloro

 · Não lavar à seco

 · Secar à sombra

Hércules HJ83002

CAMADA EXTERNA Raspa Termic

FECHAMENTO Velcro

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 10.425

ATENDE A NORMA ISO11611/ ISO11612

Couro tratado para oferecer alta 
resistência a respingos de solda e 
partículas volantes

Risco de Solda
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DESCRIÇÃO
 · Manta de proteção para solda confeccionada em lona em 100% algodão 

resistente a chamas 

 · Barra em linha de aramida e ilhoses em metal para fácil fixação

 ·  Impermeabilizada em uma face em massa resistente a chamas

 ·  Possui resistência a radiação não ionizante a raios UV, resistência a 
respingos, borras de solda, processos de esmerilhamento e a respingos de 
metal líquido

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resistente até 1.000 °C de metal em fusão

 ·  Para isolação de ambientes e proteção a equipamentos para execução de 
trabalhos com solda, esmerilhamento, projeção de metal liquido, fagulhas 
e outros

SETORES
 · Indústrias de vidro

 · Mecânica

 · Fundições

 · Siderúrgicas

 ·  Petroquímicas

HIGIENIZAÇÃO
 · Se possível lavar a seco, ou lave em máquina industrial

 · Não utilize corante e/ou alvejante

 · Secar a sombra

OPCIONAIS
 · HJM10002SBI: sem bainha e sem ilhós

Hércules HJM1002CBI

CAMADA EXTERNA
Lona de algodão 

impermeabilizada

GRAMATURA 520 g/m²

QUANTIDADE 1 unidade

ACABAMENTO Com bainha e ilhós

CA Não aplicável

Alto desempenho em atividades de exposição ao calor 
e atividades térmicas de calor de contato

Risco de Solda
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DESCRIÇÃO
 · Manta de proteção para solda confeccionada em lona em 100% algodão 

resistente a chamas 

 · Barra em linha de aramida e ilhoses em metal para fácil fixação

 ·  Impermeabilizada em uma face em massa resistente a chamas

 ·  Possui resistência a radiação não ionizante a raios UV, resistência a 
respingos, borras de solda, processos de esmerilhamento e a respingos de 
metal líquido

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resistente até 1.000 °C de metal em fusão

 ·  Para isolação de ambientes e proteção a equipamentos para execução de 
trabalhos com solda, esmerilhamento, projeção de metal liquido, fagulhas 
e outros

SETORES
 · Indústrias de vidro

 · Mecânica

 · Fundições

 · Siderúrgicas

 ·  Petroquímicas

HIGIENIZAÇÃO
 · Se possível lavar a seco, ou lave em máquina industrial

 · Não utilize corante e/ou alvejante

 · Secar a sombra

OPCIONAIS
 · HJM10002SBI: sem bainha e sem ilhós

Hércules HJM10004CB

CAMADA EXTERNA
Lona de algodão com 

retardante resistente a 
chamas e Neoprene

GRAMATURA 340 g/m²

QUANTIDADE 1 unidade

ACABAMENTO Com bainha e sem ilhós

CA Não aplicável

Alto desempenho em atividades de exposição ao calor 
e atividades térmicas de calor de contato

Risco de Solda
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DESCRIÇÃO
 · Biombo para solda portátil, com lona preta resistente a chamas, 

impermeabilizada 

 · Coluna do biombo retrátil, fabricada em alumínio tubular

 · Lona retrátil fixada em uma das pernas de sustentação do biombo 

 · Bases de sustentação das colunas em duas peças removíveis em formato 
de cruz, com parafuso fixado no centro para montagem e desmontagem

ACESSÓRIO
 · Acompanha bolsa

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Até 1.400 °C de calor de respingo de metal em fusão

 · Ambientes onde haja execução de solda

 · Excelente para ambientes externos, já que pode ser levada 
a qualquer local

HIGIENIZAÇÃO
 · Lavar com água e sabão neutro

 · Secar à sombra

 · Não utilizar alvejantes à base de cloro

Hércules HJBIOMBO01

CAMADA EXTERNA Lona impermeabilizada

GRAMATURA 520 g/m²

MEDIDA 2 m x 1,9 m

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA Não aplicável

ATENDE A NORMA ASTM D 6413

Proteção para aplicações de solda

Risco de Solda
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DESCRIÇÃO
 · Blusão com gola tipo padre com fechamento frontal em velcro

 · Forração isotérmica com manta de fibra aramida de carbono, costura em 
matelassê

 · Ajuste em velcro na manga e gola 

 · Bolso interno lado esquerdo

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades que necessitam de resistência térmica até 350 °C, 

por curto período de tempo

SETORES
 · Fundições

 · Siderúrgicas 

 · Petroquímicas

 · Montadoras

 · Manutenção de alto-fornos

Hércules HJ54640

CAMADA EXTERNA Para-aramida carbono

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 400 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 38.023

ATENDE A NORMA ISO11612

Blusão com alta tecnologia, possui três camadas que proporcionam 
resistência a chamas, conforto térmico e flexibilidade

HIGIENIZAÇÃO
 · Temperatura máxima 60 °C – ação mecânica reduzida – enxágue normal – 

centrifugação reduzida

 · Não utilizar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo – secagem com o indicador na 
temperatura mínima

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Utilizar ferro à vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar à seco

 · Não remover manchas com solventes

Risco de Altas Temperaturas

ATENÇÃO
 · Não acompanha calça. Foto Ilustrativa.
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DESCRIÇÃO

 · Calça com braguilha em velcro de 18 cm 

 · Ajuste com velcro na barra

 · Forração isotérmica com manta de fibra aramida de carbono, costura em 
matelassê

 · Tecido de algodão e modacrilico resistente a chamas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades que necessitam de resistência térmica até 350 °C, 

por curto período de tempo

SETORES
 · Fundições

 · Siderúrgicas 

 · Petroquímicas

 · Montadoras

 · Manutenção de alto-fornos

Hércules HJ54240

CAMADA EXTERNA Para-aramida carbono

FECHAMENTO Velcro

GRAMATURA 400 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 38.024

ATENDE A NORMA ISO11612

Calça com alta tecnologia, possui três camadas que proporcionam 
resistência a chamas, conforto térmico e flexibilidade

HIGIENIZAÇÃO
 · Temperatura máxima 60 °C – ação mecânica reduzida – enxágue normal – 

centrifugação reduzida

 · Não utilizar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo – secagem com o indicador na 
temperatura mínima

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Utilizar ferro à vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar à seco

 · Não remover manchas com solventes

Risco de Altas Temperaturas

ATENÇÃO
 · Não acompanha blusão. Foto Ilustrativa.
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DESCRIÇÃO
 · Avental confeccionado em para-aramida

 · Forro de tecido resistente a chamas, com viés de algodão em toda volta

 · Tiras de ajuste na cintura

 · Pescoço em vaqueta

 · Ajuste em velcro 

 · Acabamentos em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resistente a temperaturas até 250 °C por tempo controlado

SETORES
 · Trabalho em temperatura elevada e que exijam resistência; à abrasão e ao 

corte

Hércules HJ32500

CAMADA EXTERNA Para-aramida

FECHAMENTO Ajuste em velcro

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 9.659

ATENDE A NORMA ISO11612

Excelente para atividades de baixa e média 
temperatura e riscos mecânicos

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Avental para cozinhas industriais onde haja altas temperaturas

 · Confeccionado em tecido de brim tipo sol a sol com retardante a chama 
siliconizado em uma das faces

 · Cor cinza 

 · Medida de 90 x 62 cm 

 · Debrum em toda volta

 · Ajustes: uma alça no pescoço com ajuste e engate rápido plástico do lado 
direito e duas alças na cintura

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades que haja risco de respingo de óleo e água quente

 · Resistente a temperaturas de até 250 °C

SETORES
 · Cozinha Industrial

Hércules HJ991PA

CAMADA EXTERNA
Brim sol a sol com 

tratamento siliconizado

FECHAMENTO
Alça com engate

rápido de plástico

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 25.698

ATENDE A NORMA ISO11612:2008

Avental frontal com reforço em
Marlan em sua extremidade

HIGIENIZAÇÃO
 ·  Temperatura máxima 60 °C - ação mecânica reduzida - enxágue normal - 

centrifugação reduzida

 · Não usar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo

 · Secagem com o indicador na temperatura mínima

 · É possível a secagem na vertical

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar a seco – não remover manchas com solventes

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Manga de para-aramida tricotada 

 · Abertura lateral com 100 mm e fechamento em velcro para ajuste

 · Argola de 100 mm

 · Punho em malha de 120 mm

 · Comprimento total 480 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manga para indústrias com alto índice de corte e alta temperatura

 · Resistente a temperaturas de até 150 °C

SETORES
 · Vidros

 · Fundições

 · Siderúrgicas

 · Petroquímicas

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Hércules HJ45503

CAMADA EXTERNA Para-aramida tricotada

FECHAMENTO Velcro

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 9.661

ATENDE A NORMA ISO11612

Excelente para atividades com
riscos abrasivos e térmicos

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Manga de aramida grafatex 50cm

 · Abertura lateral com 100 mm e fechamento em velcro branco de 50 mm 
na horizontal

 · Gancho de 70 mm costurado no elástico de 50 mm x 240 mm para ajuste

 · Argola de 100 mm

 · Punho em malha 70 mm

 · Comprimento total 500 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manga para indústrias com alto índice de corte e alta temperatura

 · Resistente a temperaturas de até 150 °C

SETORES
 · Vidros

 · Fundições

 · Siderúrgicas

 · Petroquímicas

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Hércules HJ45503A

CAMADA EXTERNA Aramida Grafatex

FECHAMENTO Velcro

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 9.661

ATENDE A NORMA ISO11612

Excelente para atividades com
riscos abrasivos e térmicos

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Manga de aramida grafatex 35cm

 · Abertura lateral com 100 mm e fechamento em velcro branco de 50 mm 
na horizontal

 · Gancho de 70 mm costurado no elástico de 50 mm x 240 mm para ajuste 

 · Argola de 100 mm

 · Punho em malha 70 mm

 · Comprimento total 350 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Manga para indústrias com alto índice de corte e alta temperatura

 · Resistente a temperaturas de até 150 °C

SETORES
 · Vidros

 · Fundições

 · Siderúrgicas

 · Petroquímicas

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Hércules HJ45500

CAMADA EXTERNA Aramida Grafatex

FECHAMENTO Velcro

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 38.160

ATENDE A NORMA ISO11612

Excelente para atividades com
riscos abrasivos e térmicos

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Luva de segurança confeccionada em couro Termic modelo Gunn

 · Mão forrada com feltro e revestida de Suedine de algodão

 · Punho de 20 cm forrado internamente com lona de algodão

 · Acabamento da borda do punho com viés de algodão

 · Costura de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Para indústrias que operam com média e baixa temperatura

 · Calor de contato até 300 °C por tempo controlado

 · Riscos abrasivos, cortantes e perfurantes

HIGIENIZAÇÃO
 · Lavar com água e sabão neutro 

 · Não lavar com alvejante a base de cloro

 · Não lavar à seco

 · Secar à sombra

Hércules HJ70001

CAMADA EXTERNA Couro Termic

COMPRIMENTO DO PUNHO 20 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 33.731

ATENDE A NORMA
EN388/ EN420/ EN407

EN 12477:2001

Alta resistência a riscos térmicos

SETORES
 · Solda e processos similares

 · Fundição

 · Metalúrgicos

 · Manutenção

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Luva confeccionada em grafatex para-aramida tricotada

 · Sem costura

 · Punho de raspa

 · Forro em camada dupla 100% algodão grafatex de 5 fios

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Para indústrias com alto índice de corte

 · Resistente a temperaturas de até 400 °C por tempo controlado

SETORES
 · Indústrias de vidro

 · Mecânica

 · Fundições

 · Siderúrgicas

 · Petroquímicas

HIGIENIZAÇÃO
 · Lavar à mão ou máquina com temperatura máxima de 40 °C

 · Não utilizar cloro ou derivados

 · Lavar com água e sabão neutro

 · Secar à sombra

Hércules HJ404TP20

CAMADA EXTERNA
Grafatex de para-aramida 

com punho de raspa

COMPRIMENTO 20 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 15.409

ATENDE A NORMA EN388/ EN420/ EN407

Alto desempenho em atividades de
exposição ao calor e calor de contato

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Luva para fornos industriais

 · Modelo tipo mão de gato reversível

 · Reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador

 · Confeccionada em aramida na cor azul

 · Revestimento siliconizado

 · Punho de 20 cm de comprimento em tecido brim tipo sol a sol siliconizado

 · Costura em linha aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades que necessitam de proteção onde haja calor de contato 

de até 150 °C

SETORES
 · Para trabalhos com altas temperaturas, como fornos de padarias, 

cozinhas e restaurantes

OPCIONAIS
 · Forro fixo (Modelo HJ650CZMG)

Hércules HJ650CMP1

CAMADA EXTERNA
Aramida com revestimento 

siliconizado

PUNHO 20 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 38.061

ATENDE A NORMA EN420/ EN407

Banhada em silicone, proporcionando
segurança e conforto

HIGIENIZAÇÃO
 ·  Temperatura máxima 60 °C - ação mecânica reduzida - enxágue normal - 

centrifugação reduzida

 · Não usar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo

 · Secagem com o indicador na temperatura mínima

 · É possível a secagem na vertical

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar a seco – não remover manchas com solventes

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Luva para fornos industriais

 · Modelo tipo mão de gato reversível

 · Reforço em para-aramida entre o polegar e o indicador

 · Confeccionada em aramida na cor azul

 · Revestimento siliconizado

 · Punho de 40 cm de comprimento em tecido brim tipo sol a sol siliconizado

 · Forração destacável em matelassê (brim azul e feltro)

 · Costura em linha aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Atividades que necessitam de proteção onde haja calor de contato 

de até 150 °C

SETORES
 · Para trabalhos com altas temperaturas, como fornos de padarias, 

cozinhas e restaurantes

OPCIONAIS
 · Forro fixo (Modelo HJ650CZMG)

Hércules HJ650CMP3

CAMADA EXTERNA
Aramida com revestimento 

siliconizado

PUNHO 40 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 14.410

ATENDE A NORMA EN420/ EN407

Banhada em silicone, proporcionando
segurança e conforto

HIGIENIZAÇÃO
 ·  Temperatura máxima 60 °C - ação mecânica reduzida - enxágue normal - 

centrifugação reduzida

 · Não usar alvejamento à base de cloro

 · É possível a secagem em tambor rotativo

 · Secagem com o indicador na temperatura mínima

 · É possível a secagem na vertical

 · Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C

 · Usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado

 · Não limpar a seco – não remover manchas com solventes

Risco de Altas Temperaturas
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DESCRIÇÃO
 · Perneira em tecido de para-aramida 

 · Gramatura de 620 g/m²

 · Fechamento através de velcro

 · Costura em linha 100% para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 ·  Atividades que necessitam de resistência térmica de até 250 °C

SETORES
 · Fundições

 · Manutenção

 · Indústrias metalúrgicas e vidros

 · Montadoras

Hércules HJ36002

CAMADA EXTERNA Para-aramida

FECHAMENTO Velcro

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 9.650

ATENDE A NORMA ISO11612

Excelente resistência mecânica
em áreas abrasivas

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Risco Mecânico
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DESCRIÇÃO
 · Luva confeccionada em grafatex para-aramida tricotada

 · Sem costura

 · Forro em 100% algodão Grafatex de 5 fios

 · Fechamento e acabamento do debrum em overloque em linha de poliéster 
texturizada e linha de poliéster branco

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Para indústrias com alto índice de corte

 · Resistente a temperaturas de até 250 °C por tempo controlado

SETORES
 · Indústrias de vidro

 · Mecânica

 · Fundições

 · Siderúrgicas

 · Petroquímicas

HIGIENIZAÇÃO
 · Usar água e detergente neutro

 · Secar à sombra, é possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C

 · Ação mecânica normal; enxágue normal

 · Centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro

Hércules HJ40240

CAMADA EXTERNA Grafatex de para-aramida

COMPRIMENTO 40 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 9.024

ATENDE A NORMA EN388/ EN420/ EN407

Alto desempenho em atividades de
exposição ao calor e calor de contato

Risco Mecânico
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Hércules® HL00201

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Um

NÚMERO DE AJUSTES Três

FIBRA Poliéster

COR Preto e cinza

PESO 1,100 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 35.191

NBR 15836

Cinturão específico para uso com trava-quedas 
retrátil, garantindo ainda mais conforto e segurança

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · 1 extensor em poliéster com meia argola de aço

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda (Com uso do dispositivo trava-quedas retrátil)

ACESSÓRIOS
 · Fechamento peitoral em velcro

 · Passador tipo clipe para armazenamento da sobra de fita

 · Proteção nas fivelas de ajuste.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com trava-quedas retrátil

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Cinturões

Produto certificado
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Hércules® HL00901ESAPF

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Um

NÚMERO DE AJUSTES Dois

FIBRA Poliéster

COR Preto

PESO 0,850 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.624

NBR 15836

Cinturão específico para uso com trava-quedas 
retrátil, garantindo ainda mais conforto e segurança

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · 1 extensor em poliéster com meia argola de aço

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda (Com uso do dispositivo trava-quedas retrátil)

ACESSÓRIOS
 · Fechamento peitoral em velcro

 · Passador tipo clipe para armazenamento da sobra de fita

 · Proteção nas fivelas de ajuste.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com trava-quedas retrátil

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Ajustes em fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

ACESSÓRIOS
 · Alças nas laterais para acomodação de conectores

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL01203M

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Um

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Poliéster

COR Preto e cinza

PESO 1,200 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.645

NBR 15836 

Desenvolvido com a mais alta tecnologia 
do mercado

Cinturões

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 132

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

Produto certificado

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão nos ombros – Acesso e resgate em espaço confinado

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Trabalhos à quente e soldas

ACESSÓRIOS
 · Alças laterais 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL009KVPR 

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Três

NÚMERO DE AJUSTES Dois

FIBRA Para-aramida

COR Preto

PESO 0,850 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.621

NBR 15836

Alto desempenho para trabalhos à quente
e com soldas

Cinturões Resistente a chamas
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

ACESSÓRIOS
 · Alças laterais para descanso do talabarte

 · Proteção sub-pélvica

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL009

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Um

NÚMERO DE AJUSTES Dois

FIBRA Poliéster

COR Preto

PESO 0,750 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10

CA 36.652

NBR 15836

Desenvolvido para oferecer excelência no 
trabalho e segurança nos mais diversos 
níveis de periculosidade

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

ACESSÓRIOS
 · Alças laterais para descanso do talabarte

 · Proteção sub-pélvica

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL00903MLST

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Dois

NÚMERO DE AJUSTES Dois

FIBRA Poliéster

COR Verde e Preto

PESO 0,850 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10

CA 36.647

NBR 15836

Desenvolvido para oferecer excelência no 
trabalho e segurança nos mais diversos 
níveis de periculosidade

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

HIGIENIZAÇÃO
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL01203ST

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Dois

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Poliéster

COR Preto e cinza

PESO 1,350 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.656

NBR 15835/ 15836

Segurança e confiabilidade no
trabalho em altura

Cinturões

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 136

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

HIGIENIZAÇÃO
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL01203TQ

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Três

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Poliéster

COR Preto e cinza

PESO 1,400 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.617

NBR 15835/ 15836

Segurança e confiabilidade no
trabalho em altura

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas 

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

HIGIENIZAÇÃO
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL012ACSL

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Três

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Poliéster

COR Azul e amarelo

PESO 1,500 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.617

NBR 15835/ 15836

Segurança e confiabilidade no
trabalho em altura

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

ACESSÓRIOS
 · Conforto nas pernas e lombar 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda 

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL400ACKEPR

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Três

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Para-aramida

COR Preto

PESO 1,5 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 37.024

NBR 15835/ 15836

Projetado com cinturão abdominal integrado, 
possibilitando um trabalho à quente e solda

Cinturões Resistente a chamas

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão nos ombros – Movimentação e espaço confinado

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

 · Espaço confinado

ACESSÓRIOS
 · Proteção sub-pélvica

 · Conforto nas pernas e lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda 

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL40001PRST

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Para-aramida

COR Preto

PESO 1,55 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 36.620

NBR 15835/ 15836

Projetado com cinturão abdominal integrado, 
possibilitando um trabalho à quente e solda

Cinturões Resistente a chamas

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão nos ombros – Movimentação e espaço confinado

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

 · Espaço confinado

ACESSÓRIOS
 · Proteção sub-pélvica

 · Conforto na lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda 

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL40001PRVRSL

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Para-aramida

COR Preto

PESO 1,450 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 36.620

NBR 15835/ 15836

Projetado com cinturão abdominal integrado, 
possibilitando um trabalho à quente e solda

Cinturões Resistente a chamas

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Posicionamento em altura

 · Retenção de queda

ACESSÓRIOS
 · Conforto lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL01202CAST

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Três

NÚMERO DE AJUSTES Três

FIBRA Poliéster

COR Amarelo e preto

PESO 1,600 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.644

NBR 15835/ 15836

Conforto, segurança e maior flexibilidade
em um só produto

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão nos ombros – Movimentação e espaço confinado

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · Fivelas duplas de aço com pintura epóxi

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Posicionamento em altura

 · Retenção de queda

 · Movimentação em espaço confinado

 · Proteção sub-pélvica

ACESSÓRIOS
 · Faixas refletivas localizadas nos suspensórios na parte frontal, traseira e 

parte inferior do conforto lombar

 · Conforto lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL01202CAH2

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Poliéster

COR Amarelo e cinza

PESO 1,750 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.649

NBR 15835/ 15836

Conforto, segurança e maior flexibilidade
em um só produto

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão lateral – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão nos ombros – Movimentação e espaço confinado

 · Fibra com tratamento retardante a chamas

 · 1 ajuste na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · Fivelas duplas de aço revestidas por material dielétrico

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Posicionamento em altura

 · Retenção de queda

ACESSÓRIOS
 · Proteção sub-pélvica

 · Conforto lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de queda

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL01202CAHE

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Cinco

FIBRA Poliéster FR

COR Cinza e preto

PESO 1,600 kg 

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.733

NBR 15835/ 15836

Conforto, segurança e maior flexibilidade
em um só produto

Cinturões Dielétrico (não condutivo)

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão laterais – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão umbilical – Sustentação ou suspensão

 · 1 ajuste no suspensório

 · 2 ajustes na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · 1 ajuste para altura do conforto lombar

 · Ajustes em aço inoxidável (HL005INF) e aço carbono com pintura epóxi 
(HL005ST)

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

 · Alpinismo e resgate

ACESSÓRIOS
 · Alças nas laterais para acomodação de conectores

 · Conforto nas pernas e lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL005ST

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Seis

FIBRA Poliéster

COR Amarelo e preto

PESO 2,100 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.654

NBR 15835/15836

Cinturão desenvolvido para oferecer o
máximo nível de conforto e segurança

Cinturões

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão laterais – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão umbilical – Sustentação ou suspensão

 · 1 ajuste no suspensório

 · 2 ajustes na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · 1 ajuste para altura do conforto lombar

 · Ajustes em aço inoxidável (HL005INF) e aço carbono com pintura epóxi 
(HL005ST)

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

 · Alpinismo e resgate

ACESSÓRIOS
 · Alças nas laterais para acomodação de conectores

 · Conforto nas pernas e lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL005INF

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Seis

FIBRA Poliéster

COR Preto

PESO 2,300 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.684

NBR 15835/15836

Cinturão desenvolvido para oferecer o
máximo nível de conforto e segurança

Cinturões

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 146

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

Hércules® HL005KV

TAMANHO Totalmente ajustável

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Seis

FIBRA Para-aramida

COR Preto

PESO -

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.705

NBR 15835/15836

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão laterais – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão umbilical – Sustentação ou suspensão

 · 1 ajuste no suspensório

 · 2 ajustes na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · 1 ajuste para altura do conforto lombar

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura

 · Alpinismo e resgate

ACESSÓRIOS
 · Alças nas laterais para acomodação de conectores

 · Conforto nas pernas e lombar

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente

 · Armazene o cinturão corretamente

 · Faça a higienização sempre que necessário

Cinturão desenvolvido para oferecer o
máximo nível de conforto e segurança

Cinturões

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 147

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Ponto de conexão dorsal – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão peitoral – Proteção contra quedas

 · Ponto de conexão laterais – Posicionamento em altura

 · Ponto de conexão umbilical – Sustentação e suspensão

 · 2 ajustes nos suspensórios

 · 2 ajustes na cintura

 · 2 ajustes nas pernas

 · 2 ajustes para altura do conforto das pernas

 · 1 ajuste para altura do conforto lombar

 · Fivelas duplas dielétricas

 · Possui fechamento através de engates automáticos de 
alumínio na cintura e pernas

 · Possui indicador de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Retenção de queda

 · Posicionamento em altura e resgate

ACESSÓRIOS
 · Alças nas laterais para acomodação de conectores

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos de retenção de quedas

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário 

Hércules® HL006ER3INRPF

TAMANHO 1, 2 e 3

PONTOS DE CONEXÃO Quatro

NÚMERO DE AJUSTES Nove

FIBRA Poliéster

COR Preto

PESO 2,400 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 36.623

NBR 15835/15836

Desenvolvido com fivelas protegidas em 
material dielétrico, totalmente ajustável e 
cinturão abdominal integrado

Cinturões Dielétrico (não condutivo)

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 148

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Argolas laterais

 · Material em alumínio

 · Ajuste na cintura em alumínio

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Utilizado somente para posicionamento

ACESSÓRIOS
 · Talabarte simples 

 · Comprimento: 90 cm, em poliamida, com 12 mm

 · 1 conector classe T em alumínio com abertura de 20 mm 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Utilize com dispositivos para posicionamento

 · Não altere as características do equipamento 

 · Em caso de risco de queda, utilizar cinturão paraquedista

 · Inspecione o cinturão diariamente 

 · Armazene o cinturão corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL001B4

TAMANHO P, M, G e GG

PONTOS DE CONEXÃO Um

NÚMERO DE AJUSTES Um

FIBRA Para-aramida

COR Preto

PESO 1,100 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 10.432

NBR 15835

Cinturão de segurança modelo abdominal 
desenvolvido para garantir sua máxima proteção

Cinturões

Bombeiro Florestal

Bombeiro Militar

Bombeiro Industrial

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 149

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Conector classe T 25 mm em aço

 · 2 Conectores classe A 60 mm em alumínio

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL03206YE

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Três 

FIBRA DO CADARÇO
Poliéster tubular com 

elástico interno

COR Amarelo

PESO 1,65 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Maior segurança e conforto para os mais altos 
níveis de trabalho

Talabartes

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado 

durante movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 150

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Conector classe T 25 mm em aço

 · 2 conectores classe A 53 mm em aço

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL03259YE

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Três 

FIBRA DO CADARÇO
Poliéster tubular com 

elástico interno

COR Amarelo

PESO 1,65 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Maior segurança e conforto para os mais altos 
níveis de trabalho

Talabartes

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado 

durante movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 151

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Conector classe T 25 mm em aço

 · 2 Conectores classe A 110 mm em alumínio

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL03211YE

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Três 

FIBRA DO CADARÇO
Poliéster tubular com 

elástico interno

COR Amarelo

PESO 2,50 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Maior segurança e conforto para os mais altos 
níveis de trabalho

Talabartes

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado 

durante movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 152

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 conector classe T com 20 mm em aço

 · 2 conectores classe A com 53 mm em aço

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

 · Cadarço com elástico tubular interno 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL032YKVEPR

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Três 

FIBRA DO CADARÇO Para-aramida

COR Preto

PESO 1,70 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Projetado com absorvedor de energia para 
garantir ainda mais conforto e segurança

Talabartes

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado 

durante a movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros. Podendo também ser 
usado para atividades com altas temperaturas e riscos de 
respingos metálicos

Resistente a chamas

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 153

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 conector classe T com 18 mm em aço

 · 2 conectores classe A com 53 mm em aço

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL032YKVPR

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Três 

FIBRA DO CADARÇO Para-aramida

COR Preto

PESO 1,55 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Projetado com absorvedor de energia para 
garantir ainda mais conforto e segurança

Talabartes

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado 

durante a movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros. Podendo também ser 
usado para atividades com altas temperaturas e riscos de 
respingos metálicos

Resistente a chamas

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 154

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 conector classe A com 53 mm em aço

 · 1 conector classe T com 18 mm em aço

 · Cadarço medindo 40 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de queda para trabalho em altura utilizado 

durante a limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linhas 
de vida, entre outros

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL032F59

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Dois

FIBRA DO CADARÇO Poliéster

 COR Preto

PESO 1,10 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Talabarte desenvolvido com absorvedor 
de energia para maior segurança

Talabartes

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 155

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 Conector classe T com 18 mm em aço

 · 1 Conector classe A com 53 mm em aço

 · Cadarço medindo 45 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de queda para trabalho em altura utilizado 

durante a movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL03250Y

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Três

FIBRA DO CADARÇO Poliéster

COR Preto

PESO 1,70 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o cinto de 

segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Talabarte modelo 
duplo, excelência em 
desempenho e segurança

Talabartes

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 156

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Talabarte modelo Y com laçada para conexão ao cinturão

 · 2 conectores em aço, classe A, abertura de 53 mm

 · Cadarço medindo 45 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de queda para trabalho em altura utilizado 

durante a movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

ACESSÓRIOS
 · Possui absorvedor de energia

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL03250YN

TAMANHO 1,30 m

CONECTORES Dois

FIBRA DO CADARÇO Poliéster

COR Preto

PESO 1,43 Kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o cinto de 

segurança

NBR 14629/ 15834/ 15837

Talabarte modelo
duplo, excelência em
desempenho e segurança

Talabartes

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 157

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 Conector classe T com 18 mm em aço

 · 1 Conector classe A com 53 mm em aço

 · Cadarço medindo 45 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de retenção de queda para trabalho em altura utilizado 

durante a movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, 
pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL032YF59N

TAMANHO 0,85 m

CONECTORES Três

FIBRA DO CADARÇO Poliéster

COR Preto

PESO 1,35 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 15834 / 15837

Talabarte modelo 
duplo, excelência em 
desempenho e segurança

Talabartes

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 158

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 conector classe T com 25 mm em aço

 · 1 conector classe B com 18 mm em aço

 · Ajustador em aço inox tipo empunhadura

Proteção da corda

 · Proteção tubular medindo 0,70 cm

 · Tubo termo retrátil nas extremidades

 · Anilha em polipropileno no conector classe T

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento para posicionamento e limitação no trabalho em altura. 

Utilizado no ponto de conexão de posicionamento localizado na linha da 
cintura do cinturão abdominal

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL032AJIXGR

TAMANHO 2,00 m

CONECTORES Dois

FIBRA DO CADARÇO Poliamida torcida

COR Branco e azul

PESO 1,30 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 
Conjugado com o cinto de 

segurança

NBR 15835

Talabarte desenvolvido com sistema de 
posicionamento totalmente ajustável

Talabartes

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 159

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 conector classe T com 25 mm em aço

 · 1 conector classe B com 18 mm em aço

 · Ajustador aço carbono

Proteção da corda

 · Proteção tubular medindo 0,70 cm

 · Tubo termo retrátil nas extremidades

 · Anilha em polipropileno no conector classe T

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento para posicionamento e limitação no trabalho em altura. 

Utilizado no ponto de conexão de posicionamento localizado na linha da 
cintura do cinturão abdominal

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL032AJ

TAMANHO 1,80 m

CONECTORES Dois

FIBRA DO CADARÇO Poliamida torcida

COR Branco e amarelo

PESO 1,10 Kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 15834 / 15837

Talabarte desenvolvido com sistema de 
posicionamento totalmente ajustável

Talabartes

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 160

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · 1 conector classe T com 25 mm em aço

 · Ajustador aço carbono

Proteção da corda

 · Proteção tubular medindo 0,70 cm

 · Tubo termo retrátil nas extremidades

 · Anilha em polipropileno no conector classe T

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento para posicionamento e limitação no trabalho em altura. 

Utilizado no ponto de conexão de posicionamento localizado na linha da 
cintura do cinturão abdominal

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Uso individual

 · Não altere as características do equipamento 

 · Mantenha-se sempre ancorado 

 · Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1

 · Nunca se ancore em estruturas duvidosas

 · Inspecione o talabarte diariamente 

 · Armazene o talabarte corretamente 

 · Faça a higienização sempre que necessário

Hércules® HL032AJN

TAMANHO 2,00 m

CONECTORES Um

FIBRA DO CADARÇO Poliamida trançada

COR Preto e azul

PESO 1,10 Kg

QUANTIDADE POR CAIXA 10

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 15835

Talabarte desenvolvido com sistema de 
posicionamento totalmente ajustável

Talabartes

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 161

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Trava-quedas para corda de 12 mm

 · Fechamento dupla trava

 · Conector com abertura de 25 mm

 · Conector classe T trava dupla

 · Extensor medindo 30 cm

 · Largura do extensor de 25 mm

 · Alavanca para posicionar equipamento na corda

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para limitar quedas através de um sistema de 

travas, acionado de acordo com a movimentação do usuário em queda

 · Utilização nas linhas de vida em corda (12 mm), como por exemplo, 
trabalho em postes, troca de lâmpadas, montagem e manutenção de torres

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com o 

equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do 
equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência 
de queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre que possível, manter o equipamento acima do ponto de conexão 
contra quedas (dorsal ou frontal)

 · Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser 
retirado de uso

Hércules® HRGI01201N

MATÉRIA-PRIMA Aço inox

EXTENSOR Poliéster

PESO 0,80 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14626/ 15837

Trava-quedas guiado em linha flexível

Trava-quedas

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 162

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Trava-quedas para corda de 12 mm

 · Fechamento dupla trava

 · Conector com abertura de 25 mm

 · Conector classe T trava dupla

 · Extensor medindo 30 cm

 · Largura do extensor de 25 mm

 · Alavanca para posicionar equipamento na corda

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para limitar quedas através de um sistema de 

travas, acionado de acordo com a movimentação do usuário em queda

 · Utilização nas linhas de vida em corda (12 mm), como por exemplo, 
trabalho em postes, troca de lâmpadas, montagem e manutenção de torres

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com o 

equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do 
equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência 
de queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre que possível, manter o equipamento acima do ponto de conexão 
contra quedas (dorsal ou frontal)

 · Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser 
retirado de uso

Hércules® HRGG01201N

MATÉRIA-PRIMA Aço galvanizado

EXTENSOR Poliéster

PESO 0,80 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14626/ 15837

Trava-quedas guiado em linha flexível

Trava-quedas

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 163

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Trava-quedas para cabo de aço de 8 mm

 · Conector em aço polido e cromado

 · Conector classe B com abertura 18 mm

 · Conector com trava dupla rosqueável

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para limitar quedas através de um sistema de 

travas, acionado de acordo com a movimentação do olhal C0801

 · Utilização nas linhas de vida verticais em cabo de aço (8 mm/formação 
6x19), como por exemplo, em escada fixa (marinheiro) ou acessos 
permanentes

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com 

cinturão tipo paraquedista 

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser retirado 
de uso

 · Recomenda-se que o equipamento seja utilizado por pessoas com até 
100 kg somando o peso da pessoa junto aos equipamentos utilizados no 
trabalho

Hércules® HCGI008

MATÉRIA-PRIMA Aço inox

EXTENSOR Não possui

PESO 0,65 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA
Conjugado com o cinto 

de segurança

NBR 14627/ 15837

Trava-quedas guiado em linha rígida

Trava-quedas

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 164

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Cabo/ Bitola medindo 4,8 mm

 · Conector classe T

 · Conector com giro de 360°

 · Conector com indicador de estresse

 · Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi

 · Cor vermelha

 · Alça em aço inox

ACESSÓRIOS
 · Mola de amortecimento

 · Conector classe B na alça

 · Sistema interno para amortecimento de energia da queda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HCA100AG

MATÉRIA-PRIMA CABO Aço galvanizado

TAMANHO DO CABO 10 m

CONECTOR Aço galvanizado

PESO 7 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14628/ 15837

Trava-quedas retrátil, desenvolvido
para oferecer a máxima proteção

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja 

risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

 · O equipamento de cabo em technora é indicado para áreas classificadas como 
petroquímicas, plataformas de petróleo e transportadoras de combustível

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 165

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Cabo/ Bitola medindo 4,8 mm

 · Conector classe T

 · Conector com giro de 360°

 · Conector com indicador de estresse

 · Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi

 · Cor vermelha

 · Alça em aço inox

ACESSÓRIOS
 · Mola de amortecimento

 · Conector classe B na alça

 · Sistema interno para amortecimento de energia da queda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HCA100AI

MATÉRIA-PRIMA CABO Aço inox

TAMANHO DO CABO 10 m

CONECTOR Aço inox

PESO 7 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14628/ 15837

Trava-quedas retrátil, desenvolvido
para oferecer a máxima proteção

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja 

risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

 · O equipamento de cabo em technora é indicado para áreas classificadas como 
petroquímicas, plataformas de petróleo e transportadoras de combustível

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 166

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Cabo/ Bitola medindo 4,8 mm

 · Conector classe T

 · Conector com giro de 360°

 · Conector com indicador de estresse

 · Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi

 · Cor vermelha

 · Alça em aço inox

ACESSÓRIOS
 · Mola de amortecimento

 · Conector classe B na alça

 · Sistema interno para amortecimento de energia da queda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HCA100T

MATÉRIA-PRIMA CABO Technora 

TAMANHO DO CABO 10 m

CONECTOR Aço galvanizado

PESO 7 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14628/ 15837

Trava-quedas retrátil, desenvolvido
para oferecer a máxima proteção

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja 

risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

 · O equipamento de cabo em technora é indicado para áreas classificadas como 
petroquímicas, plataformas de petróleo e transportadoras de combustível

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 167

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Cabo/Bitola medindo 4,8 mm

 · Conector classe T

 · Conector com giro de 360°

 · Conector com indicador de estresse

 · Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi

 · Alça da caixa em aço inox

ACESSÓRIOS
 · Mola de amortecimento

 · Conector classe B na alça

 · Sistema interno de amortecimento de energia da queda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HCA200AI

PESO 12 kg

MATÉRIA-PRIMA CABO Aço inox

TAMANHO DO CABO 20 m

CONECTOR Aço inox

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14628/ 15837

Trava-quedas projetado para te proteger em 
qualquer situação e níveis de risco

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · O equipamento de cabo em technora é indicado para áreas classificadas como 

petroquímicas, plataformas de petróleo e transportadoras de combustível

 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde 
haja risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 168

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Cabo/Bitola medindo 4,8 mm

 · Conector classe T

 · Conector com giro de 360°

 · Conector com indicador de estresse

 · Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi

 · Alça da caixa em aço inox

ACESSÓRIOS
 · Mola de amortecimento

 · Conector classe B na alça

 · Sistema interno de amortecimento de energia da queda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HCA200T

PESO 12 kg

MATÉRIA-PRIMA CABO Technora 

TAMANHO DO CABO 20 m

CONECTOR Aço galvanizado

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14628/ 15837

Trava-quedas projetado para te proteger em 
qualquer situação e níveis de risco

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · O equipamento de cabo em technora é indicado para áreas classificadas como 

petroquímicas, plataformas de petróleo e transportadoras de combustível

 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde 
haja risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

Produto certificado
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Cabo/Bitola medindo 4,8 mm

 · Conector classe T

 · Conector com giro de 360°

 · Indicador de estresse

 · Caixa em alumínio fundido com pintura epóxi

 · Mola de amortecimento

 · Conector classe B na alça

 · Sistema interno para amortecimento da energia na queda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista 

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HCA300AI

MATÉRIA-PRIMA CABO Aço inox

TAMANHO DO CABO 30 mm

CONECTOR Aço inox

PESO 13,5 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o

cinto de segurança

NBR 14628/ 15837

Desenvolvido para proporcionar total segurança 
nos mais altos níveis de complexibilidade

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja 

risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 170

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Conector classe T 

 · Conector com giro de 360°

 · Conector com indicador de estresse

 · Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi

 · Cor vermelha

ACESSÓRIOS
 · Proteção antirretorno no cabo 

 · Conector classe B na alça

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HWR025

MATÉRIA-PRIMA DA FITA Poliéster

TAMANHO DA FITA 2,5 m

CONECTOR Aço galvanizado

PESO 3,8 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14628/ 15837

Trava-quedas projetado com indicador de estresse 
para garantir total segurança para o usuário

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde 

haja risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 171

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

DESCRIÇÃO
 · Conector classe T 

 · Conector com giro de 360°

 · Conector com indicador de estresse

 · Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi

 · Cor vermelha

ACESSÓRIOS
 · Proteção antirretorno no cabo 

 · Conector classe B na alça

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente 

com cinturão tipo paraquedista

 · Não se deve reparar o dispositivo

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-
quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de 
queda

 · Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver 
em superfície elevada

 · Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão

 · Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado 
para nosso setor de manutenção

Hércules® HWR07560

MATÉRIA-PRIMA DA FITA Poliéster

TAMANHO DA FITA 6 m

CONECTOR Aço galvanizado

PESO 5,2 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 
Conjugado com o cinto

de segurança

NBR 14628/ 15837

Trava-quedas projetado com indicador de estresse 
para garantir total segurança para o usuário

Trava-quedas

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde 

haja risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical

Produto certificado



TRABALHO EM ALTURA 172

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Passe a cinta em volta do ponto de ancoragem determinado, em seguida, 

faça a junção das duas pontas e conecte um mosquetão, desta forma 
criando um ponto de ancoragem provisório

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O uso incorreto da fita de ancoragem pode ocasionar lesões graves ou 

morte na ocorrência de uma queda

 · O colaborador deve estar devidamente treinado para utilização do 
equipamento

 · Não ancorar a cinta em estrutura duvidosa

 · Após a ocorrência de uma queda, a eslinga deve ser substituída

 · Proteger de cantos vivos, superfícies cortantes, quentes, respingos de 
matérias em fusão

 · Resistência 22 kN

Hércules® HL00155

COMPRIMENTO 0,55 m

LARGURA DO CADARÇO 25 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA Não

MATÉRIA PRIMA DO CADARÇO Poliéster

MATÉRIA PRIMA DA PROTEÇÃO
Cadarço tubular

em poliéster

COR Amarelo

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

Anel de ancoragem

Ancoragem



TRABALHO EM ALTURA 173

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

Hércules® HL001120

COMPRIMENTO 1,20 m

LARGURA DO CADARÇO 25 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA Não

MATÉRIA PRIMA DO CADARÇO Poliéster

MATÉRIA PRIMA DA PROTEÇÃO
Cadarço tubular

em poliéster

COR Amarelo

QUANTIDADE POR CAIXA 5

Anel de ancoragem

Ancoragem

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Passe a cinta em volta do ponto de ancoragem determinado, em seguida, 

faça a junção das duas pontas e conecte um mosquetão, desta forma 
criando um ponto de ancoragem provisório

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O uso incorreto da fita de ancoragem pode ocasionar lesões graves ou 

morte na ocorrência de uma queda

 · O colaborador deve estar devidamente treinado para utilização do 
equipamento

 · Não ancorar a cinta em estrutura duvidosa

 · Após a ocorrência de uma queda, a eslinga deve ser substituída

 · Proteger de cantos vivos, superfícies cortantes, quentes, respingos de 
matérias em fusão

 · Resistência 22 kN
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Hércules® HL001200

COMPRIMENTO 2 m

LARGURA DO CADARÇO 25 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA Não 

MATÉRIA PRIMA DO CADARÇO Poliéster

MATÉRIA PRIMA DA PROTEÇÃO
Cadarço tubular

em poliéster

COR Amarelo

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

Ancoragem

Anel de ancoragem

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Passe a cinta em volta do ponto de ancoragem determinado, em seguida, 

faça a junção das duas pontas e conecte um mosquetão, desta forma 
criando um ponto de ancoragem provisório

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O uso incorreto da fita de ancoragem pode ocasionar lesões graves ou 

morte na ocorrência de uma queda

 · O colaborador deve estar devidamente treinado para utilização do 
equipamento

 · Não ancorar a cinta em estrutura duvidosa

 · Após a ocorrência de uma queda, a eslinga deve ser substituída

 · Proteger de cantos vivos, superfícies cortantes, quentes, respingos de 
matérias em fusão

 · Resistência 22 kN
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DESCRIÇÃO
 · Bastão de ancoragem para linha de vida provisória

 · Composto de 5 elementos seccionáveis e intercambiáveis, acopláveis 
através de sistema de encaixe, com travas e pinos de engate rápido

 · Gancho conector confeccionado em liga de duralumínio com trava de 
segurança e abertura de 100 mm. Possui simples sistema de abertura do 
conector para acesso.

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Sistema utilizado para criação de linha de vida provisória durante a 

realização de trabalhos em altura, permite que o trabalhador esteja 
ancorado durante o acesso, decesso e permanência em altura sistema; 
deve ser utilizada juntamente com dispositivo trava-quedas e cinturão de 
segurança tipo paraquedista

LIMITAÇÕES DE USO
 · Não instalar o sistema próximo a locais que possam cortar ou 

danificar a corda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O sistema deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de 

segurança tipo paraquedista e trava-quedas de corda

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do 
equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em 
ocorrência de queda

 · Procure sempre um ponto de conexão confiável (1.500 kg)

 · O sistema deve ser utilizado por pessoas treinadas

Hércules® HL500052

MATÉRIA PRIMA
Resina epóxi reforçado

com fibra de vidro

COMPRIMENTO MÁXIMO 6,5 m

INCLUSO
Corda de 12 mm e

bolsa para transporte

CA Não aplicável

Gancho e bastão de ancoragem

Ancoragem
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DESCRIÇÃO
 · Bastão de ancoragem para linha de vida provisória

 · Composto de uma extensão telescópica

 · Gancho conector confeccionado em liga de duralumínio com trava de 
segurança e abertura de 60 mm equipado com sistema de movimentação 
através de corda para abertura do gancho

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Sistema utilizado para criação de linha de vida provisória durante a 

realização de trabalhos em altura, permite que o trabalhador esteja 
ancorado durante o acesso, decesso e permanência em altura sistema; 
deve ser utilizada juntamente com dispositivo trava-quedas e cinturão de 
segurança tipo paraquedista

LIMITAÇÕES DE USO
 · Não instalar o sistema próximo a locais que possam cortar ou 

danificar a corda

 · Não utilizar em locais próximos a redes energizadas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · O sistema deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de 

segurança tipo paraquedista e trava-quedas de corda

 · Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do 
equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em 
ocorrência de queda

 · Procure sempre um ponto de conexão confiável (1.500 kg)

 · O sistema deve ser utilizado por pessoas treinadas

Hércules® HL50005N

MATÉRIA PRIMA Alumínio

COMPRIMENTO MÁXIMO 6 m

INCLUSO
Corda de 12 mm e

bolsa para transporte

CA Não aplicável

Gancho e bastão de ancoragem

Ancoragem
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DESCRIÇÃO
 · Ascensor de punho

 · Compatível com cordas de diâmetro de 8 à 13 mm

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento utilizado para auxiliar durante a subida em cordas

Hércules® HLA001D HLA001E

PESO 243 g

MATÉRIA-PRIMA Duralumínio

COMPRIMENTO 20 cm

LARGURA 9 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

NORMA QUE ATENDE EN567/ UIAA

Ascensores de punho

HLA001D HLA001E

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Descensor autoblocante antipânico

 · Carga máxima de trabalho: 150 kg 

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Realização de descida através de corda

Hércules® HLA011

MATÉRIA-PRIMA Alumínio

DIÂMETRO MÁXIMO DA CORDA 11 mm

ALTURA 216 mm

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

NORMA QUE ATENDE EN341

Descensor

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Possui duas alças para passagem ou conexão de cordas ou equipamento 

com um eixo central com rolamento selado

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Toda atividade que tenha risco de torção em cordas ou equipamentos

LIMITAÇÕES
 · Não utilizar em atividades de elevação de cargas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 · Em qualquer ocorrência de queda, deve-se substituir o equipamento

 · O aparelho deve funcionar livremente em todo o momento

 · Não deve ficar em posição instável

 · Não ancorar em estrutura duvidosa

Hércules® HLA004

MATÉRIA PRIMA Alumínio

CARGA DE TRAÇÃO 30 kN

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

Distorcedor

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Placas oscilantes

 · Resistência mínima 20 kN

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resgate e movimentação de cargas

Hércules® HLA014

DIÂMETRO MÁXIMO DA CORDA 11 mm

MATÉRIA-PRIMA Duralumínio

ALTURA 72 mm

LARGURA 58 mm

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

NORMA QUE ATENDE EN12278/ UIAA

Mini polia dupla

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Placas oscilantes

 · Resistência mínima 30 kN

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resgate e movimentação

Hércules HLA013

DIÂMETRO MÁXIMO DA CORDA 16 mm

MATÉRIA-PRIMA Duralumínio

ALTURA 143 mm

LARGURA 82 mm

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

NORMA QUE ATENDE EN12278/ UIAA

Polia dupla

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Polia dupla e polia dupla em linha 

 · Resistência mínima 24 kN

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resgate e movimentação

Hércules HLA018

DIÂMETRO MÁXIMO DA CORDA 13 mm

MATÉRIA-PRIMA Duralumínio

ALTURA 79 mm

LARGURA 107 mm

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

NORMA QUE ATENDE EN12278/ UIAA

Polia dupla

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Blocante ventral

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Movimentação em corda

Hércules HLA017

DIÂMETRO DA CORDA 8 mm à 13 mm

MATÉRIA-PRIMA Alumínio

PESO 159 g

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

NORMA QUE ATENDE EN567

Blocante ventral

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Estribo para utilização com ascensor de ambos os lados.

UTILIZAÇÃO
 · Equipamento utilizado para auxiliar durante a subida em cordas

Hércules HLAE001

TAMANHO 1,30 m

COMPRIMENTO Regulável

LARGURA DO CADARÇO 25 mm

COR Azul

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

NORMA QUE ATENDE -

Estribo para utilização
com ascensor

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Destinado a ser utilizado como componente de um sistema de proteção contra quedas.

Hércules HLM0300 HLM0303 HLM0304 HLM0305

CLASSE B B B B

TIPO Oval Assimétrico D Assimétrico Assimétrico

MATERIAL Aço Aço Aço Aço bicromatizado

ABERTURA 15 mm 28 mm 15 mm 28 mm

TRAVA Rosca Dupla automática Tripla automática Dupla automática

RESISTÊNCIA 22 kN 30 kN 40 kN 30 kN

Conectores

HLM0300 HLM0303 HLM0304 HLM0305

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Destinado a ser utilizado como componente de um sistema de proteção contra quedas.

Hércules HLM0400 HLM0402

CLASSE B B

TIPO Oval D Assimétrico

MATERIAL Alumínio Alumínio

ABERTURA 20 mm 24 mm

TRAVA Rosca Rosca

RESISTÊNCIA 24 kN 25 kN

Conectores

HLM0400 HLM0402

Acessórios
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DESCRIÇÃO
 · Insuflador/Exaustor de material plástico na cor laranja com grade de 

proteção em aço-cromo com todos seus componentes elétricos protegidos

 · Alça de transporte em plástico e quatro apoios em borracha

 · Tamanho compacto permitindo facilidade no uso e armazenagem, sem 
comprometer a vazão de ar de saída

 · Motor de 1/3 HP, 115 V, 60 Hz, rotação máxima de 3.200 RPM, monofásico

Duto (Acoplado):

 · Amarelo com listras pretas, contínuo, sem emendas e leve, em vinil/
poliéster, resistente até 65 °C com 20 cm e 4,5 m de comprimento

 · Escamoteável, não desmontável com mola de aço com arame em espiral 
Classe 1

 · Atende as especificações da ASTM 227

 · VAZÃO: (medida com duto de 4,5 m de comprimento e 20 cm de diâmetro)

 · Um cotovelo de 90°: 1205 m³/h

 · Dois cotovelos de 90°: 996 m³/h

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos 

trabalhadores que executam atividades em espaços confinados, para 
ventilação do local e remoção de contaminantes

LIMITAÇÃO DE USO
 · Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de particulados 

suspensos no ar e solda

 · Não utilizar este equipamento em áreas classificadas

Hércules® HECV1P20A45

DIÂMETRO 20 cm

VAZÃO SEM CURVA NO DUTO 1412 m³/h

TENSÃO 110 V

QUANTIDADE POR CAIXA 1

ATENDE A NORMA NR33

Insuflador/Exaustor com duto acoplado

Ventilação
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DESCRIÇÃO
 · Este equipamento pode ser utilizado para insuflar ar renovado ou extrair 

(função insuflador/exaustor) o ar contaminado do ambiente

 · Fácil de transportar e utilizar em aplicações de espaço confinado

 · Equipamento leve, resistente a raios UV, corrosão e agentes químicos

 · Hélice de 6 pás feita em PPG, com cubo central em alumínio

 · Formato proporciona alta durabilidade

 · Para segurança, o equipamento possui cor laranja

 · Botão enclausurado para proteção dos componentes elétricos

 · Chave On/Off

 · Fácil transporte com sua empunhadura de alta resistência 

Motor:

 · Especificações: 1/3 HP 115 V\220 V AC

 · Corrente nominal: 5,2 A à 120 V, 60 hz. \ 2,6 A à 220 V, 60 hz

 · Cabo: 50 cm AWG 16/3 SJOOW 105 °C 300 V
 
Vazão: (vazão medida com duto de 4,5m de comprimento e 30 cm de diâmetro)

 · Um cotovelo de 90°: 2261 m³/h

 · Dois cotovelos de 90°: 2133 m³/h

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Essencial para trabalhos em espaços confinados, excelente para 

necessidades de remoção e ventilação de gases, fumos e poeiras

LIMITAÇÃO DE USO
 · Este equipamento não deve ser usado em áreas classificadas

 · Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de particulados 
suspensos no ar e solda

Hércules® HECV1P30AH220

DIÂMETRO 30 cm

VAZÃO SEM CURVA NO DUTO 3706 m³/h

TENSÃO 110 V ou 220 V

LOTE MÍNIMO 1

ATENDE A NORMA NR33

Insuflador/Exaustor axial

Ventilação
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DESCRIÇÃO
 · Todos os componentes elétricos protegidos

 · Grade de proteção em aço-zincado

 · Alça para facilitar o transporte

 · Quatro apoios de borracha

 · Hélice fabricada em poliamida de vidro antiestática reforçada (PAGAS) 
com 3 pás fixadas em um cubo central de alumínio

 · Motor possui rotação máxima de 3.450 RPM a 230 V, 60 Hz com corrente 
nominal 7.8 A

 · Motor elétrico tem potência de 1 ½ de HP

Classificação de riscos

 · Classificação dos riscos

 · Classe I : Grupos B, C e D

 · Classe II: Grupos F e G

Vazão: 

 · Um cotovelo de 90°: 5001.40 m³/h 

 · Dois cotovelos de 90°: 4974.20 m³/h

Hércules® HECV1P40AE220I

DIÂMETRO 40 cm

VAZÃO SEM CURVA NO DUTO 8226.30 m³/h

TENSÃO 230 V monofásico

LOTE MÍNIMO 1

CERTIFICAÇÕES UL, IECex, ATEX, INMETRO

ATENDE A NORMA NR33

Insuflador/ Exaustor axial para áreas classificadas

Ventilação

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Alta performance para trabalhos em espaços confinados com grande 

volume, excelente para necessidades de remoção e ventilação de gases, 
fumos e poeiras

LIMITAÇÃO DE USO
 · Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de particulados 

suspensos no ar e solda, utilizar modo exaustor
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Hércules® HECV02V

COMPRIMENTO 77,5 cm

DIÂMETRO DA BASE 18,6 cm

DIÂMETRO DO DIFUSOR 17,8 cm

DIMENSÃO DA ROSCA NPT ½”

LOTE MÍNIMO 1

ATENDE A NORMA NR33

PRESSÃO DA LINHA DE ENTRADA

3 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 36 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 1729 m³/h

4 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 50 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 2093 m³/h

5,5 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 62 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 2519 m³/h

Insuflador e exaustor de ar pneumático

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Ventilar ou exaurir áreas com alta concentração de gases 

explosivos, poeiras ou gases tóxicos

 · É alimentado com ar comprimido e fornece alta vazão de ar na 
saída do difusor

Ventilação
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Hércules® HECV03V

COMPRIMENTO 112,4 cm

DIÂMETRO DA BASE 28,6 cm

DIÂMETRO DO DIFUSOR 31,8 cm

DIMENSÃO DA ROSCA NPT 1”

LOTE MÍNIMO 1

ATENDE A NORMA NR33

PRESSÃO DA LINHA DE ENTRADA

3 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 73 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 4055 m³/h

4 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 98 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 4905 m³/h

5,5 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 124 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 5690 m³/h

Insuflador e exaustor de ar pneumático

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Ventilar ou exaurir áreas com alta concentração de gases 

explosivos, poeiras ou gases tóxicos

 · É alimentado com ar comprimido e fornece alta vazão de ar na 
saída do difusor

Ventilação
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Hércules® HECV04V

COMPRIMENTO 117 cm

DIÂMETRO DA BASE 36,5 cm

DIÂMETRO DO DIFUSOR 36,2 cm

DIMENSÃO DA ROSCA NPT 1”

LOTE MÍNIMO 1

ATENDE A NORMA NR33

PRESSÃO DA LINHA DE ENTRADA

3 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 114 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 5358 m³/h

4 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 152 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 7058 m³/h

5,5 bar

 · Vazão de ar consumida do compressor: 193 pcm 
Vazão de ar na saída do difusor: 8379 m³/h

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Ventilar ou exaurir áreas com alta concentração de gases 

explosivos, poeiras ou gases tóxicos

 · É alimentado com ar comprimido e fornece alta vazão de ar na 
saída do difusor

Insuflador e exaustor de ar pneumático

Ventilação
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COMPRIMENTO 4,5 m 7,5 m 4,5 m 7,5 m

DIÂMETRO 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm

CONSTRUÇÃO Vinil e poliéster Vinil e poliéster Vinil e poliéster Vinil e poliéster

RESISTÊNCIA À TEMPERATURA Até 82 °C Até 82 °C Até 82 °C Até 82 °C

QUANTIDADE POR CAIXA 1 1 1 1

NORMA QUE ATENDE NR33 NR33 NR33 NR33

DESCRIÇÃO
 · Projetado para a máxima eficiência no direcionamento de ar

 · Dupla direção de fluxo de ar com perda de carga

 · Contínuo, sem emendas

 · Revestimento de PVC

 · Escamoteável, não desmontável

 · Mola de aço com arame em espiral Classe 1

 · Atende às especificações da ASTM 227

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Este equipamento não deve ser usado em áreas classificadas

 · Não utilizar de forma a insuflar em casos de possibilidade de particulados 
suspensos no ar e solda

Duto retrátil para insuflador/exaustor

Hércules® HECV2D2045 HECV2D2075 HECV2D3045 HECV2D3075 Ventilação
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Hércules® HECV2D2045E HECV2D2075E HECV2D4045E HECV2D4075E

COMPRIMENTO 4,5 m 7,5 m 4,5 m 7,5 m

DIÂMETRO 20 cm 20 cm 40 cm 40 cm

CONSTRUÇÃO Vinil e poliéster com 
acabamento em neoprene

Vinil e poliéster com 
acabamento em neoprene

Vinil e poliéster com 
acabamento em neoprene

Vinil e poliéster com 
acabamento em neoprene

RESISTÊNCIA À TEMPERATURA Até 121 °C Até 121 °C Até 121 °C Até 121 °C

QUANTIDADE POR CAIXA 1 1 1 1

NORMA QUE ATENDE NR33 NR33 NR33 NR33

DESCRIÇÃO
 · Projetado para a máxima eficiência no direcionamento de ar

 · Dupla direção de fluxo de ar com pouco atrito, proporciona cargas 
positivas seguras, permitindo a descarga da eletricidade estática

 · Contínuo, sem emendas

 · Escamoteável, não desmontável

 · Mola de aço com arame em espiral Classe 1

 · Atende às especificações da ASTM 227

 · Atende às recomendações da UL-94-VO

 · 100.000 OHMS ou menos por centímetro quadrado

 · Fio sólido de aterramento integrado nas duas extremidades

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos 

trabalhadores que executam atividades em espaços confinados com 
atmosferas explosivas

 · Não utilizar de forma a insuflar em casos de possibilidade de particulados 
suspensos no ar e solda

Duto retrátil antiestático para insuflador/exaustor

Ventilação
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DESCRIÇÃO
 · Tubo confeccionado em chapa de Zinco 

 · Dobras de 3,0 mm de espessura para reforço em ambas as extremidades 

 · Vincos em ambos os lados para fixação dos dutos através das cintas de fixação

Hércules® HECV20420 HECV20430 HECV20440

DIÂMETRO 20 cm 30 cm 40 cm

COMPRIMENTO 40 cm 41 cm 41 cm

ESPESSURA 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Conector de Duto

Ventilação
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Hércules® HL3F220

ACESSÓRIO Dois olhais

ALTURA MÁXIMA ÚTIL 2,20 m

DISTÂNCIA ENTRE PERNAS 1,65 m

CARGA DE TRABALHO 100 kg

QUANTIDADE POR CAIXA 1

ATENDE A NORMA NR33

ACESSÓRIO (INCLUSO) 
 · Bolsa para transporte

DESCRIÇÃO
 · Equipamento desenvolvido para o acesso, saída e eventual resgate de 

um trabalhador em um espaço confinado, como por exemplo, caixas de 
sistemas telefônicos, de água, de energia elétrica, gás, etc.

 · Consiste de um tripé de duralumínio, que pode ter um guincho e/ou um 
3way, acoplado a ele para a execução dos serviços

 · O tripé é dotado de tubos telescópicos de secção quadrada, em 
duralumínio, com parte superior dotada de dois olhais, apoios revestidos 
com borracha antiderrapante, corrente de segurança e bolsa para 
transporte

 · Tem por finalidade estabelecer uma boa acoplagem à superfície de 
trabalho (superfície da boca de visita)

 · Peso de 17,6 kg

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Essencial para trabalhos em espaços confinados, onde há necessidade de 

acesso, saída e eventual resgate de um trabalhador

LIMITAÇÃO DE USO
 · Para bocas de visita com diâmetro máximo de 1,5 m

ACESSÓRIOS (NÃO-INCLUSOS)
 · 3Way – Guincho e trava-quedas no mesmo equipamento

 · Guincho – Auxílio nas atividades em espaço confinado

 · Cinturão – Com pontos de conexão para espaço confinado

 · Suporte Trapezoidal – Equipamento específico para atividades em locais 
confinados

Tripé

Acesso e Resgate
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Hércules® HL3F15002

COMPRIMENTO CABO 15 m

TIPO DE CABO Aço galvanizado

VELOCIDADE DE IÇAMENTO 1,4 m/s

QUANTIDADE POR CAIXA 1

ATENDE A NORMA NR33

DESCRIÇÃO
 · Guincho com 15 metros de comprimento que deve ser utilizado em 

conjunto com o tripé ou monopé (Hércules)

 · Características do cabo: Fornecido com cabo de aço galvanizado com 15 
metros de comprimento. Formação de 7 cabos x 19 fios e diâmetro 3/16’’. 
Mosquetão de aço forjado, revestido e galvanizado com dupla trava de 
segurança e giro livre de 360°

 · Tempo de Içamento: Relação de transmissão na posição guincho/resgate é 
de 5/1 e velocidade de até 6 m/minuto

 · Características da caixa: O equipamento é montado em caixa de alumínio 
fundido com pintura eletrostática, o que o torna robusto, leve e durável

 · Montagem: O equipamento é fixado ao tripé e/ou monopé (Hércules) 
através do suporte de encaixe rápido com travamento por pinos de aço 
com dupla trava: esfera e grampo

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Essencial para trabalhos em espaços confinados, onde há necessidade de 

acesso, saída e eventual resgate de um trabalhador

ACESSÓRIOS
 · Cinturão com suporte trapezoidal – Equipamento específico para 

atividades em locais confinados

OPCIONAIS
 · Tipos de cabos: Aço inox

 · Tamanho do cabo: 30 m

Guincho sobe e desce

Acesso e Resgate
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Hércules® HL3F15003

COMPRIMENTO CABO 15 m

TEMPO DE IÇAMENTO 6 metros por minuto

VELOCIDADE DE ACIONAMENTO 
TRAVA-QUEDAS

1,4 m/s

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA
Conjugado com o cinto

de segurança

ATENDE A NORMA NR33

DESCRIÇÃO
 · Equipamento com 3 funções: Trava-quedas retrátil (sobe, desce e trava), 

para acesso a locais confinados. Caso haja uma queda do trabalhador 
utilizando o equipamento, pode-se realizar o resgate através do sistema 
guincho

 · Característicaso do cabo: Fornecido com cabo de aço galvanizado com 15 
metros de comprimento. Formação de 7 cabos x 19 fios e diâmetro 3/16’’. 
Mosquetão de aço forjado, revestido e galvanizado com dupla trava de 
segurança e giro livre de 360°, com indicador de estresse

 · Tempo de içamento: Relação de transmissão na posição guincho/resgate 
é de 5:1

 · Características da caixa: O equipamento é montado em caixa de alumínio 
fundido com pintura eletrostática. O que o torna robusto, leve e durável

 · Montagem: O equipamento é fixado ao tripé e/ou monopé (Hércules) 
através do suporte de encaixe rápido com travamento por pinos de aço 
com dupla trava: esfera e grampo

 · Carga de acionamento do trava-quedas: Carga mínima para acionamento 
do sistema trava-quedas é de aproximadamente 34 kg

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Essencial para trabalhos em espaços confinados, onde há necessidade de 

acesso, saída e eventual resgate de um trabalhador

LIMITAÇÃO DE USO
 · Não deve ser utilizado em áreas classificadas

OPCIONAIS
 · Tipos de cabos: Aço galvanizado, aço inox

ACESSÓRIOS
 · Cinturão com suporte trapezoidal – Equipamento específico para 

atividades em locais confinados

3Way trava-quedas com guincho integrado

Acesso e Resgate

Produto certificado
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Hércules® HL3F30003

COMPRIMENTO CABO 30 m

TEMPO DE IÇAMENTO 6 metros por minuto

VELOCIDADE DE ACIONAMENTO 
TRAVA-QUEDAS

1,4 m/s

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA
Conjugado com o cinto

de segurança

ATENDE A NORMA NR33

DESCRIÇÃO
 · Equipamento com 3 funções: Trava-quedas retrátil (sobe, desce e trava), 

para acesso a locais confinados. Caso haja uma queda do trabalhador 
utilizando o equipamento, pode-se realizar o resgate através do sistema 
guincho

 · Característicaso do cabo: Fornecido com cabo de aço galvanizado com 15 
metros de comprimento. Formação de 7 cabos x 19 fios e diâmetro 3/16’’. 
Mosquetão de aço forjado, revestido e galvanizado com dupla trava de 
segurança e giro livre de 360°, com indicador de estresse

 · Tempo de içamento: Relação de transmissão na posição guincho/resgate 
é de 5:1

 · Características da caixa: O equipamento é montado em caixa de alumínio 
fundido com pintura eletrostática. O que o torna robusto, leve e durável

 · Montagem: O equipamento é fixado ao tripé e/ou monopé (Hércules) 
através do suporte de encaixe rápido com travamento por pinos de aço 
com dupla trava: esfera e grampo

 · Carga de acionamento do trava-quedas: Carga mínima para acionamento 
do sistema trava-quedas é de aproximadamente 34 kg

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Essencial para trabalhos em espaços confinados, onde há necessidade de 

acesso, saída e eventual resgate de um trabalhador

LIMITAÇÃO DE USO
 · Não deve ser utilizado em áreas classificadas

OPCIONAIS
 · Tipos de cabos: Aço galvanizado, aço inox

ACESSÓRIOS
 · Cinturão com suporte trapezoidal – Equipamento específico para 

atividades em locais confinados

3Way trava-quedas com guincho integrado

Acesso e Resgate

Produto certificado
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Hércules® HLA020

MATÉRIA PRIMA Fita em poliéster

COMPRIMENTO TOTAL 75 cm

COMPRIMENTO DISTANCIADOR 30 cm

QUANTIDADE POR CAIXA 1

NORMA QUE ATENDE NR33

DESCRIÇÃO
 · Suporte especifico para acesso e resgate em espaço confinado 

 · 2 mosquetões em aço e trava dupla em uma extremidade com 
abertura 20 mm

 · Argola em “D” em aço forjado na outra extremidade

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos 

trabalhadores que executam atividades de acesso vertical a espaços 
confinados

 · Utilizado com cinto de segurança modelo paraquedista com alças para 
trabalhos em espaço confinado (Modelos disponíveis sob consulta no 
catálogo de proteção contra quedas)

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
 · Antes da utilização do equipamento, recomenda-se que seja realizada uma 

inspeção em toda sua estrutura

 · Verificar as condições das partes abaixo, caso o equipamento apresente 
qualquer item citado, o mesmo deverá ser descartado

Cadarço:

 · Furos

 · Cortes

 · Sujeiras impregnadas

 · Corrosão por substâncias químicas

 · Costuras rompidas

 · Cadarço desgastado (fibras soltas)

Partes metálicas (fivelas, argolas etc.):

 · Trincas

 · Sinais de corrosão

 · Amassados

 · Anormalidades no funcionamento

Suporte para ancoragem

Acesso e Resgate
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Hércules® HECF004

CONSTRUÇÃO DA CARCAÇA Polietileno na cor azul

MATÉRIA PRIMA DO FILTRO Alumínio alocromado

VAZÃO MAX. POR TRABALHADOR 250 litros por minuto

QUANTIDADE DE SAÍDAS Quatro

QUANTIDADE POR CAIXA 1

NORMA QUE ATENDE NR33

DESCRIÇÃO
 · Filtros com resistência

 · Possui indicadores de saturação para os filtros coalescentes, drenos 
automáticos e elementos filtrantes 

Primeiro e segundo filtro:

 · Compostos de borosilicato de alta eficiência e estanqueidade 
e resistência química

 · Possuem sistema Safe-Pore para evitar corrosão do elemento filtrante na 
presença de óleo

 · Baixa perda de carga com 96% de vazios

 · Barreira antirreentrante, que impede o arraste de água e óleo para a 
linha de ar comprimido e duas telas de aço inoxidável para aumentar a 
resistência mecânica 

Primeiro filtro:

 · Remoção de partículas de até 1 micra e vapor de óleo a uma 
concentração maior que 0.5 mg/m³ 

Segundo filtro:

 · Remoção de partículas de até 0.01 micra e vapor de óleo a uma 
concentração maior que 0.01 mg/m³  
 

Terceiro filtro:

 · Composto de carvão ativado, de alta eficiência para remoção de odores e 
vapores orgânicos e vapor de óleo a uma concentração maior 
que 0.003 mg/m³ 

 · Não remove metano 

 · Pressão máxima de trabalho: 9 kgf/cm²

 · Pressão mínima de atuação do alívio de pressão: 9,5 kgf/cm²

 · Equipamento projetado segundo a norma inglesa BS4275

 · Tipo de engate na saída: Schrader (padrão europeu) 
ou Hansen (padrão americano)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Desenvolvido para purificar o ar do compressor que alimenta a 

máscara do colaborador que está dentro do espaço confinado

 · Altamente recomendado para ambientes IPVS 
(Imediatamente Perigoso a Vida e Saúde)

LIMITAÇÃO DE USO
 · Utilizar o equipamento somente em conjunto com o cilindro de fuga

 · O colaborador deve estar devidamente treinado para 
 utilização do equipamento

OPCIONAIS
 · Equipamento também disponível com detector de CO integrado

Estação filtrante 

Purificação de Ar
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Hércules® HJ041T9L31

CAMADA EXTERNA 60% para-aramida e 40% meta-aramida – RIP STOP

BARREIRA DE UMIDADE Filme de politetrafluoretileno

BARREIRA TÉRMICA Feltro em viscose e tecido em meta-aramida

FAIXA REFLETIVA Amarelo e prata

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 33.178

NORMA EM CONFORMIDADE NFPA1971/ EN469

DESCRIÇÃO
 · Blusão para combate a incêndio

 · Faixa refletiva resistente a chamas

 · Forro interno destacável

 · Fechamento frontal em velcro protegido por uma lapela

 · Blusão com bolso para rádio e bolsos inferiores frontais com lapela e 
fechamento em velcro

 · Calça com suspensório e elástico na parte traseira

 · Reforço do mesmo tecido nos joelhos

 · Bolsos inferiores tipo cargo com lapela e fechamento em velcro

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio estrutural

 · Com riscos de temperatura de até 250 °C de aproximação

OPCIONAIS
 · Cores disponíveis: Preto, azul, cáqui (gold) e amarelo. (sob consulta)

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra. É possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 40 °C, ação mecânica normal, enxágue 
normal, centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco

 · Não utilizar alvejantes a base de cloro

 · Não passar com temperatura superior a 110 °C

Blusão para combate a incêndio estrutural

Bombeiro MilitarBombeiro Industrial

ATENÇÃO
 · Não acompanha calça. Foto Ilustrativa.
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Hércules® HJ031T9L31

CAMADA EXTERNA 60% para-aramida e 40% meta-aramida – RIP STOP

BARREIRA DE UMIDADE Filme de politetrafluoretileno

BARREIRA TÉRMICA Feltro em viscose e tecido em meta-aramida

FAIXA REFLETIVA Amarelo e prata

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 33.182

NORMA EM CONFORMIDADE NFPA1971/ EN469

Bombeiro MilitarBombeiro Industrial

DESCRIÇÃO
 · Calça para combate a incêndio

 · Faixa refletiva resistente a chamas

 · Forro interno destacável

 · Fechamento frontal em velcro protegido por uma lapela

 · Blusão com bolso para rádio e bolsos inferiores frontais com lapela e 
fechamento em velcro

 · Calça com suspensório e elástico na parte traseira

 · Reforço do mesmo tecido nos joelhos

 · Bolsos inferiores tipo cargo com lapela e fechamento em velcro

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio estrutural

 · Com riscos de temperatura de até 250 °C de aproximação

OPCIONAIS
 · Cores disponíveis: Preto, azul, cáqui (gold) e amarelo. (sob consulta)

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra. É possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 40 °C, ação mecânica normal, enxágue 
normal, centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco

 · Não utilizar alvejantes a base de cloro

 · Não passar com temperatura superior a 110 °C

Calça para combate a incêndio estrutural

ATENÇÃO
 · Não acompanha blusão. Foto Ilustrativa.
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DESCRIÇÃO
 · Confeccionada em malha de fibra aramida

 · Cor crua

 · Reforço do próprio material costurado 

 · Bainha na parte inferior

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio estrutural

 · Resistente a temperaturas de até 250 °C de aproximação

HIGIENIZAÇÃO
 · Não utilizar solventes comuns para retiradas de manchas

 · Não utilizar alvejante à base de cloro

 · Não lavar acima de 40 °C

 · Não utilizar ferro à vapor

Hércules® HJ66000

CONSTRUÇÃO Malha de fibra aramida

CAMADAS/ GRAMATURA 1 camada – 300 g/m²

TIPO DE ABERTURA Abertura para olhos

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 15.307

CERTIFICAÇÃO EN13911

Proteção facial 
em aproximação a 
temperaturas elevadas

Bombeiro MilitarBombeiro Industrial
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DESCRIÇÃO
 · Confeccionada em malha de fibra aramida

 · Cor crua

 · Reforço do próprio material costurado 

 · Bainha na parte inferior

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio estrutural

 · Resistente a temperaturas de até 250 °C de aproximação

HIGIENIZAÇÃO
 · Não utilizar solventes comuns para retiradas de manchas

 · Não utilizar alvejante à base de cloro

 · Não lavar acima de 40 °C

 · Não utilizar ferro à vapor

Hércules® HJ66014

CONSTRUÇÃO Malha de fibra aramida

CAMADAS/ GRAMATURA 1 camada – 300 g/m²

TIPO DE ABERTURA Abertura facial total

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 40.604 

CERTIFICAÇÃO EN13911

Proteção facial 
em aproximação a 
temperaturas elevadas

Bombeiro MilitarBombeiro Industrial
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DESCRIÇÃO
 · Luva para bombeiro confeccionada com dorso liso, tira de reforço entre o 

polegar e indicador, dedo central com reforço no mesmo material

 · Composta em multicamadas, para operações com temperaturas e produtos 
líquidos e abrasivos

 · Elástico no dorso

 · Punho em malha para-aramida

 · Toda a costura da luva é feita em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Bombeiros e brigadistas

 · Resistentes ao corte e à abrasão

 · Utilizadas nas indústrias que operam com temperatura de até 250 °C

TAMANHOS
 · Sob Consulta

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra

Hércules® HJ700BV

CAMADA EXTERNA Couro Vaqueta

CAMADAS INTERNAS
Filme de poliuretano e 

manta de fibras aramidas

PUNHO Malha de para-aramida

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 31.986

CERTIFICAÇÃO EN659

Luva para bombeiro com
ótimo desempenho

Bombeiro MilitarBombeiro Industrial
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DESCRIÇÃO
 · Luva para bombeiro confeccionada com dorso liso, tira de reforço entre o 

polegar e indicador, dedo central com reforço no mesmo material

 · Composta em multicamadas, para operações com temperaturas e produtos 
líquidos e abrasivos

 · Elástico no dorso

 · Punho em malha para-aramida

 · Toda a costura da luva é feita em linha de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Bombeiros e brigadistas

 · Resistentes ao corte e à abrasão

 · Utilizadas nas indústrias que operam com temperatura de até 250 °C

TAMANHOS
 · Sob Consulta

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra

Hércules® HJ700BO

CAMADA EXTERNA Couro Termic

CAMADAS INTERNAS
Filme de poliuretano e 

manta de fibras aramidas

PUNHO Malha de para-aramida

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 20.659

CERTIFICAÇÃO EN659

Luva para bombeiro com
ótimo desempenho

Bombeiro MilitarBombeiro Industrial
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DESCRIÇÃO
 · Blusão ¾ de segurança para bombeiro 

 · Faixas refletivas resistentes a chamas

 · Forro fixo e costura em matelassê

 · Fechamento frontal em zíper e velcro

 · Mangas tipo raglã com fole interno, bolso inferior e cabedal para o polegar

 · Calça com suspensório em elastômero com engate rápido

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio estrutural

 · Com riscos de temperatura de até 250 °C de aproximação

OPCIONAIS
 · Cores disponíveis: Preto, azul, laranja e amarelo (sob consulta)

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra. É possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 40 °C, ação mecânica normal, enxágue 
normal, centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco

 · Não utilizar alvejantes a base de cloro

 · Não passar com temperatura superior a 110 °C

Hércules® HJ920T2

CAMADA EXTERNA
93% meta-aramida, 5% para-aramida e

2% fibras antiestática – RIP STOP

BARREIRA DE UMIDADE Filme de poliuretano

BARREIRA TÉRMICA Feltro e tecido de fibras aramidas

FAIXA REFLETIVA Amarelo e prata

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 32.772

NORMA EM CONFORMIDADE EN469

Blusão 3/4 para bombeiros militares e 
brigadistas. Resistência ao corte,
abrasão e impermeável

Bombeiro Industrial

ATENÇÃO
 · Não acompanha calça. Foto Ilustrativa.
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
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Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
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DESCRIÇÃO
 · Calça de segurança para bombeiro 

 · Faixas refletivas resistentes a chamas

 · Forro fixo e costura em matelassê

 · Fechamento frontal em zíper e velcro

 · Mangas tipo raglã com fole interno, bolso inferior e cabedal para o polegar

 · Calça com suspensório em elastômero com engate rápido

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio estrutural

 · Com riscos de temperatura de até 250 °C de aproximação

OPCIONAIS
 · Cores disponíveis: Preto, azul, laranja e amarelo (sob consulta)

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra. É possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 40 °C, ação mecânica normal, enxágue 
normal, centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco

 · Não utilizar alvejantes a base de cloro

 · Não passar com temperatura superior a 110 °C

Hércules® HJ910T2

CAMADA EXTERNA
93% meta-aramida, 5% para-aramida e

2% fibras antiestática – RIP STOP

BARREIRA DE UMIDADE Filme de poliuretano

BARREIRA TÉRMICA Feltro e tecido de fibras aramidas

FAIXA REFLETIVA Amarelo e prata

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 31.931

NORMA EM CONFORMIDADE EN469

Calça para bombeiros militares e 
brigadistas. Resistência ao corte,
abrasão e impermeável

Bombeiro Industrial

ATENÇÃO
 · Não acompanha blusão. Foto Ilustrativa.
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DESCRIÇÃO
 · Capa 7/8 para bombeiro

 · Forro fixo em costura matelassê

 · Fechamento frontal em zíper e velcro, ambos em material resistente a chamas

 · Bolso para rádio HT 

 · Faixa refletiva

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resistente ao corte, abrasão e impermeável

 · Utilizados em corporações militares, em indústrias que atuam no PAM e 
em operações com temperaturas de até 250 °C de aproximação

 · Combate a incêndio estrutural

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra

 · Lavar roupas de fibra aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 40 °C, ação mecânica normal, enxágue 
normal, centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco

 · Não utilizar alvejantes a base de cloro

 · Não passar com temperatura superior a 110 °C

Hércules® HJ905T7

CAMADA EXTERNA
60% para-aramida e
40% meta-aramida 

RIP STOP

BARREIRA DE UMIDADE Polifluoretileno

BARREIRA TÉRMICA
Feltro agulhado de não 

tecido aramida e Rayon FR

FAIXA REFLETIVA Amarela e prata

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 9.236

NORMA EM CONFORMIDADE EN469

Capa 7/8 excelente para trabalhos 
mecânicos e temperatura elevada

Bombeiro Industrial
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DESCRIÇÃO
 · Capa 7/8 para bombeiro

 · Forro fixo em costura matelassê

 · Fechamento frontal em zíper e velcro, ambos em material resistente a chamas

 · Faixa refletiva

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Resistente ao corte, abrasão e impermeável

 · Utilizados em corporações militares, em indústrias que atuam no PAM e 
em operações com temperaturas de até 250 °C de aproximação

 · Combate a incêndio estrutural

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra

 · Lavar roupas de fibra aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 40 °C, ação mecânica normal, enxágue 
normal, centrifugação em regulagem mínima

 · Não lavar à seco

 · Não utilizar alvejantes a base de cloro

 · Não passar com temperatura superior a 110 °C

Hércules® HJ905T2

CAMADA EXTERNA
93% meta-aramida,

5% para-aramida e 2% fibras 
antiestática – RIP STOP

BARREIRA DE UMIDADE Filme de poliuretano

BARREIRA TÉRMICA
Feltro em viscose e tecido 

em meta-aramida

FAIXA REFLETIVA Amarela e prata

QUANTIDADE POR CAIXA 1

CA 9.236

NORMA EM CONFORMIDADE EN469

Capa 7/8 excelente para trabalhos 
mecânicos e temperatura elevada

Bombeiro Industrial
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DESCRIÇÃO
 · Confeccionada em malha de fibra aramida

 · Cor crua

 · Reforço do próprio material costurado 

 · Bainha na parte inferior

 · 2 camadas – 400 g/m²

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio estrutural

 · Resistente a temperaturas de até 250 °C de aproximação

HIGIENIZAÇÃO
 · Não utilizar solventes comuns para retiradas de manchas

 · Não utilizar alvejante à base de cloro

 · Não lavar acima de 40 °C

 · Não utilizar ferro à vapor

Hércules® HJ66017

CONSTRUÇÃO Malha de fibra aramida

CAMADAS/ GRAMATURA 2 camadas – 400 g/m²

TIPO DE ABERTURA Abertura facial total

QUANTIDADE POR CAIXA 10 

CA 40.576

CERTIFICAÇÃO EN13911

Proteção facial 
em aproximação a 
temperaturas elevadas

Bombeiro Industrial
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
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DESCRIÇÃO
 · Capacete de segurança com acabamento externo liso brilhante com 

resistência a impacto e chamas

 · Revestimento interno com almofada de óxido de polifenileno, revestido 
com uretano expandido para resistir a impactos

 · Suspensão fixa através de seis cadarços flexíveis de apoio

 · Carneira tipo catraca de ajuste na parte traseira para moldar 
qualquer tamanho

 · Quebra-telha em relevo com desenho anatômico que permite a colocação 
de adesivos particulares do bombeiro

 · Faixas refletivas em formas trapezoidais fixadas nas laterais do capacete

 · Aba em toda sua lateral e frontal, tornando-se maior na parte traseira 
evitando que produtos e água possam cair dentro da vestimenta 

 · Protetor de borracha em toda a sua aba para evitar quebras ou fissuras em 
sua volta

 · Protetor facial articulável transparente, jugular com ajuste e aparador de 
suor em velcro

 · Protetor auricular e de nuca em tecido resistente a chamas para evitar 
penetração de líquidos no pescoço

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Para proteção contra impactos, calor, chama e para combate a incêndios 

estruturais em temperatura de aproximação de até 250 °C 

CORES DISPONÍVEIS
 · HF09204AOR: Amarelo

 · HF09204EOR: Branco

 · HF09204LOR: Preto

 · HF09204NOR: Vermelho

HIGIENIZAÇÃO
 · Protetor de nuca e demais tecidos: 

Utilizar sabão neutro. Secar à sombra

 · Lavar separadamente de outros tecidos

Hércules® HF09204

CONSTRUÇÃO DO CASCO Termoplástico

PROTETOR FACIAL Transparente

ACESSÓRIOS
Faixa refletiva, protetor de 

nuca e jugular

QUANTIDADE POR CAIXA 5

CA 35.173

Suporta as adversidades diárias 

Bombeiro Industrial
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
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Bairro Planalto – S.B.Campo – SP 
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DESCRIÇÃO
 · Bota desenhada especialmente para bombeiros

 · Confeccionada em borracha vulcanizada, com espuma 
térmica e forro térmico

 · Possui biqueira e palmilha de aço

 · Cor preta com alta estanqueidade e acabamento amarelo 

 · Frontal do cano, possui uma proteção de tíbia na cor amarela, 
confeccionada em borracha

 · Borda superior do cano é dotada de duas alças para facilitar o calçamento. 
As alças ficam dispostas uma em cada lateral no cano

 · Acabamento de borracha retardante a chamas e altamente resistente

 · Área dos pés é inteiramente cercada pelo isolante de espuma de PU

 · Possui sola com desenho antiderrapante, retardante a chamas, resistente a 
escorregamento e à abrasão

 · Isolamento elétrico para tensões até 600 Volts

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Utilização para proteção dos membros inferiores para brigadas de 

incêndio, corpo de bombeiro ou profissionais que estejam ligados a 
operações de prevenção e combate a incêndio

 · Proteção mecânica contra queda de materiais perfurantes

 · Além de proteção térmica (calor) em temperatura de 
até 250 °C de aproximação

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar detergente neutro e pano úmido

Hércules® HB014C

CONFECÇÃO EXTERNA Borracha vulcanizada

CONFECÇÃO INTERNA
Espuma térmica e forro de 
feltro em fibras aramidas

ISOLAMENTO DIELÉTRICO 600 V

QUANTIDADE POR CAIXA 5 pares

CA 9.992

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EN15090

Ótima resistência ao calor

Bombeiro Industrial Dielétrico (não condutivo)
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Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
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DESCRIÇÃO
 · Manta para abafamento de fogo

 · Confeccionada em feltro de aramida carbono

 · Medida de 1,80 x 2,10 m com debrum de vaqueta em toda a volta e ilhoses

 · costurada com fio de para-aramida

APLICAÇÕES IDEAIS
 · EmergencialResgate

 · Debela focos sem riscos (seja elétrico, químico ou fundido). Pode ser usada em 
todas as áreas de grande risco de incêndio e que o usuário só tem uma única 
saída: A FUGA

 · O usuário deve puxar a capa e se envolver na mesma como se fosse um cobertor. 

 · No caso de serem duas pessoas, deve se proceder da mesma maneira, porém 
cada pessoa deve segurar uma ponta da manta

 · No caso de abafamento de foco de incêndio a capa deve ser estendida sobre as 
chamas, esta operação deve ser realizada preferencialmente com duas pessoas 
segurando as extremidades da manta

HIGIENIZAÇÃO
 · Se possível lavar a seco, ou lave em máquina industrial

 · Não utilize corante e/ou alvejante

 · Secar a sombra;

SETORES
 · Incêndio

Hércules® HM10003

CAMADA EXTERNA Feltro de aramida carbono

GRAMATURA 240 g/m²

QUANTIDADE POR CAIXA 1 unidade

CA Não Aplicável

Alto desempenho em atividades
de exposição ao calor

Bombeiro Industrial
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DESCRIÇÃO
 · Luva para bombeiro confeccionada com dorso liso, tira de reforço entre o 

polegar e indicador, dedo central com reforço no mesmo material

 · Composta em multicamadas, para operações com temperaturas e produtos 
líquidos e abrasivos

 · Elástico no dorso

 · Punho em malha para-aramida

 · Toda a costura da luva é feita em linha de para-aramida

 · Com faixa refletiva

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Bombeiros e brigadistas

 · Resistentes ao corte e à abrasão

 · Utilizadas nas indústrias que operam com temperatura de até 250 °C

TAMANHOS
 · Sob Consulta

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Secar à sombra

Hércules® HJ6508026

CAMADA EXTERNA Couro Vaqueta

CAMADAS INTERNAS
Filme de poliuretano e 

manta de fibras aramidas

PUNHO Malha de para-aramida

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA 28.099

CERTIFICAÇÃO EN388/ EN420/ EN407

Luva para bombeiro com 
ótimo desempenho

Bombeiro Militar
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DESCRIÇÃO
 · Possui biqueira e palmilha de aço

 · Cor preta com alta estanqueidade e acabamento amarelo

 · Estilo Bunker

 · O acabamento de borracha é resistente a chamas

 · Possui sola com desenho antiderrapante, resistência a chamas, escorregão 
e à abrasão. A sola contém resistência ao calor, à perfuração, penetração 
ao calor, à abrasão e resistência a patogenias a sangue

 · Resistência ao calor condutivo: Impede a passagem do fluxo de calor 
através da sola a uma temperatura de 500 °C durante 30 segundos

 · Possui: Teste de penetração de líquido, teste de penetração viral 
e teste de perfuração

 · Isolamento dielétrico: impede a passagem de corrente através da sola para 
uma tensão de 14 kV durante 60 segundos

 · Impacto: Resiste à deformação e lesão do pé com a queda de um objeto 
pesado caindo de uma altura de 46 cm com 22,7 kg (Energia = 120 Joules)

 · Ensaio de penetração de água: Impede a passagem de água para o interior 
da bota com uma tensão superficial de 35 dyn/cm

 · Resistência ao calor: Impede a passagem de calor do ambiente para o 
interior da bota a uma temperatura de 250 °C durante 5 minutos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Utilização para proteção dos membros inferiores para brigadas de 

incêndio, corpo de bombeiro ou profissionais que estejam ligados à 
operações de prevenção e combate a incêndio

 · Proteção mecânica contra queda de materiais perfurantes

 · Além de proteção térmica (calor) em temperatura de até 250 °C

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar detergente e pano úmido

Hércules® HB018C

CONFECÇÃO EXTERNA Borracha vulcanizada

CONFECÇÃO INTERNA
Espuma térmica e forro de 
feltro em fibras aramidas

ISOLAMENTO DIELÉTRICO 14 kV

QUANTIDADE POR CAIXA 5 pares

CA 27.008

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NFPA1971/ EN15090

Bota para bombeiros que proporciona 
maior proteção possível para os pés

Bombeiro Militar Dielétrico (não condutivo)
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DESCRIÇÃO
 · Macacão aramida na cor laranja

 · Manga reta com fole nas axilas e ajuste em velcro

 · Fechamento frontal com zíper de 75 cm, com dois cursores e carcela com 
velcro laranja de 1” (uma polegada)

 · Faixa refletiva

 · Dois bolsos frontais sendo um bolso chapado e um bolso porta rádio com 
lapela

 · Dois bolsos na parte traseira chapados com lapela e dois bolsos tipo cargo 
(210 x 260 mm) na altura dos joelhos nas laterais de cada perna com lapela 
fechadas por velcro

 · Reforço interno nos joelhos

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Combate a incêndio florestal 

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar detergente neutro

 · Secar à sombra. É possível secagem na vertical

 · Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras

 · Lavar em temperatura máxima de 60 °C, ação mecânica normal, enxágue 
normal, centrifugação em regulagem mínima

 · Não utilizar alvejantes a base de cloro

Hércules® HJ655IF

Ótima resistência térmica para combate a
incêndio florestal

CAMADA EXTERNA
93% meta-aramida,

5% para-aramida e 2% fibras 
antiestática – RIP STOP

BARREIRA TÉRMICA
Feltro em viscose e tecido

em meta-aramida

FAIXA REFLETIVA Amarela e prata

QUANTIDADE POR CAIXA 1 unidade

CA 32.785

NORMA EM CONFORMIDADE EN15614

Bombeiro Florestal



COMBATE A INCÊNDIO 224
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DESCRIÇÃO
 · Bolsa confeccionada em poliéster de alta resistência na cor vermelha 

 · Altura de 0,40 cm e largura 0,60 cm

 · Alça de poliéster de alta resistência com tamanho de 0,80 cm para as mãos

 · Tiracolo com engate rápido para ajuste, com comprimento de 155 cm

HIGIENIZAÇÃO
 · Utilizar sabão neutro

 · Evitar equipamentos pontiagudos

 · Contato com substâncias químicas

 · Calor excessivo

Hércules® HJ900B1

CONSTRUÇÃO Poliéster

FECHAMENTO Zíper

ACESSÓRIOS Alça de poliéster

QUANTIDADE POR CAIXA 5 

CA Não aplicável

Bolsa para vestimenta de 
combate a incêndio

Acessórios 
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Ansell Brasil
Rua das Figueiras, 474 – 4º andar
Bairro Jardim – Santo André – SP
CEP: 09080-300

Fone: 11. 3356-3100
sac@ansell.com
www.ansellbrasil.com

CERTIFICADOS E APROVAÇÕES

NFPA1991
EN943-1

EN943-2/ET
EN1073-2 Partículas Radioativas

EN14126 Agentes biológicos
Zona ATEX 0, 1, 2/20, 21, 22, Grupo IIC

EM 1149-5 Material Antiestático
SOLAS

ÁREA DE USO

Mercadorias perigosas,
serviços de bombeiros e resgate

Defesa
Forças de segurança do Estado

Proteção civil
Indústria

MATERIAL DO TRAJE
Exterior: tecido aramida revestido de borracha de 

chloropreno/ Interior: borracha de chloropreno com 
barreira de polímero laminado Barrier

COR Laranja

LUVAS
Interior: 4H Silver Shield, borracha de chloropreno

Exterior: Para-aramida
Sistema de anéis tipo baioneta

CALÇADO
Botas de segurança de borracha de nitrilo

(botas de bombeiro)
Perneiras do mesmo material do traje

CARACTERÍSTICAS

Reutilizável e reparável
Proteção química flash de fogo

Proteção a gases liquefeitos
Alta resistência à abrasão

Aprovado para trabalhos em atmosferas explosivas
Excelente proteção química

VISOR Ampla visão

TAMANHO XS, S, M, L, XL, XXL

Botas em neoprene
*opcional: Bota

(Certificada pela NFPA)
ou meia (Certificada 

pela norma EN)

Visor CV ou visor 
VP1 grande

Trellchem® VPS FLASH VP1
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Ansell Brasil
Rua das Figueiras, 474 – 4º andar
Bairro Jardim – Santo André – SP
CEP: 09080-300

Fone: 11. 3356-3100
sac@ansell.com
www.ansellbrasil.com

Trellchem® SPLASH 900

CERTIFICADOS E APROVAÇÕES
EN14605 (tipo 3, hermético para líquidos)

EN1149-5 (antiestático e dissipativo)

ÁREA DE USO Apoio em emergências, indústria e navegação

MATERIAL DO TRAJE

Tecido de poliamida, camada simples de PVC
Antiestático de acordo com a EN1149-5

Opcional: Tecido em camada dupla de PVC
(laranja ou verde)

COR Amarela

LUVAS

Luva de borracha nitrílica/ cloropreno
Sistema de anéis tipo baioneta

Opcionais: Borracha cloropreno, PVC ou
borracha Viton/ butila

CALÇADO
Perneiras abertas, botas de segurança de

Borracha de PVC acopladas e meias

FECHAMENTO
Zíper de PVC hermético a água, localizado na

parte traseira através dos ombros
Protegido contra respingos por uma aba

CARACTERÍSTICAS

Proteção a respingos
Macio e Flexível

Proteção contra alcalinos e ácidos
Aprovado para trabalhos em atmosfera explosiva

TAMANHO XS, S, M, L, XL, XXL
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CERTIFICADOS E APROVAÇÕES
EN14225-2:2005/ Aprovação química HZ

Aprovação BIOEN ISO 7854 método de prova por flexão

ÁREA DE USO
Fogo e Resgate, mergulho em águas contaminadas, águas 

quentes e mergulho climático

MATERIAL DO TRAJE
TPU (Poliuretano termoplástico), aplica-se apenas em 

alguns pontos tecido de nylon preto
Peso Total do Material: 483 g/m²

COR Vermelho com reforços pretos

TAMANHO 00/SML,01/MED, 02LGE, 03/EXL, 04XXL

REFORÇOS
Reforços pretos selados aplicado nas áreas dos ombros e 
cotovelos, em relevo selado abaixo e acima dos joelhos

FECHAMENTO
Zíper de 90 cm recoberto por um tecido de poliuretano 

termoplástico
Soldado em alta frequência

INCLUSO NO TRAJE

Suspensórios
Bolsa

Manual de usuário
Kit de respiração

Material para cuidados com o zíper

Viking® HAZTECH
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® e ™ são marcas comerciais de propriedade da Ansell Limited ou uma de suas afiliadas. © 2015 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.
PATENTEADOS NOS EUA e pendentes de patente nos EUA ou fora www.ansell.com/patentmarking/

Este documento ou qualquer outra declaração aqui feita pela Ansell ou em nome dela não deve ser interpretado como uma garantia de
comercialização ou que qualquer produto Ansell está apto para um propósito específico. A Ansell não assume nenhuma responsabilidade pela

adequação ou seleção de luvas de um usuário final para uma aplicação específica.

Consciente das questões ambientais e sociais, a Ansell e Hércules, utilizam papéis com certificação FSC® (Forest Stewardship Council®) na impressão deste material.
A certificação FSC® garante que uma matéria-prima florestal provém de um manejo considerado social, ambiental e economicamente adequado.





CONSULTE NOSSA 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

www.ansellbrasil.com
www.hercules.com.br


