
COMBATE A INCÊNDIO

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
 · 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)


