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PROTEÇÃO TÉRMICA 

Hércules ® HJ230NAFC     Arco Elétrico 

CONSTRUÇÃO 
TECIDO 48%MOD 37%CO 

15%ARAMIDA   
 

CAMADAS/ GRAMATURA 1 CAMADA - 225 g/m² 

ATPV 9,4 CAL/CM² 

NORMA QUE ATENDE ASTM F 2621 

TAMANHO 34 ao 64 

CA 44.400  

FECHAMENTO 
Através de botões de melamina 

ou Velcro 
 

CLASSE II  
COR Diversas  

 

Camisa de segurança com alto desempenho contra agentes térmicos 
(calor e chamas) provenientes de fogo repentino. 
 

DESCRIÇÃO 

• Camisa sem forro 

• Com fechamento frontal com opcional de velcro ou botões de melamina 

• Ajuste nos punhos  

• Com opcional de faixas refletiva ao redor do tórax e nas mangas 

• Com opcional de bolso 
 

APLICAÇÕES IDEAIS 

• Industrias e cia elétricas; 

• Protege contra energia incidente de arco elétrico de 9,4 cal/cm²; 

• Categoria de risco classe II. 
 

HIGIENIZAÇÃO: 

• Lavagem em temperatura máxima de 60°C, utilizar sabão neutro; 

• Não utilizar produtos à base de alvejantes; 

• A secagem em tambor é permitida, temperatura mínima; 

• Secagem na vertical à sombra; 

• É permitido passar a no máximo 110ºC;       

• Limpeza a úmido profissional, processo normal é permitido; 

• Lavar à seco;  
• Nota: Nunca lave essa vestimenta com qualquer outra, sua higienização deve ser separada devido a 

possibilidade de contaminação. Seguir rigorosamente o processo de higienização indicado. Em caso 
de vestimenta contaminada ou infectada por substâncias perigosas deve-se deixar a vestimenta no 
local contaminado e evitar ao máximo o contato com a mesma. Um profissional treinado deve ser 
consultado antes de qualquer providência de remoção ou lavagem da vestimenta. Antes de a 
vestimenta ser higienizada corretamente, a mesma não deve ser reutilizada por nenhum usuário. 
Quando a vestimenta estiver contaminada por inteira, deve ser colocada dentro de uma embalagem 
plástica e levada para higienização com profissionais. 

  

 


