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- Capuz que inclui cobertura de pescoço e ombros, com suspensão de cabeça e 

vedante facial integrado. Adaptam-se ao perfil de cabeças de cada utilizador para 

melhorar a aparência em relação a outros designs que tendem a ficar mais altos.

- Fornecem protecção para os olhos e face segundo a norma EN166 - salpicos 

líquidos e baixo impacto energético.

- Capuz em poliamida revestido de polipropileno.

- A viseira tem um excelente campo de visão, principalmente para baixo, com 

curvatura reduzida para reflexos e diminuição do brilho. O seu novo design minimiza 

o potencial da viseira vincar e de haver distorção visual.

- Capuz desenhado para ser utilizado com equipamentos motorizados e de ar 

assistido 3M, formando o equipamento de protecção respiratória.

- São muito cómodas, o fluxo de ar tem um baixo nível de ruído e o embaciamento da 

viseira é muito reduzido.

- Conexão à unidade de cintura com os novos tubos reforçados da série BT.

- Cor: Branco

- Tecido: Poliamida revestido com poliuretano.

- Viseira: Policarbonato revestido, maior resistência química e a riscos.

- Peso: 130gr

- Tamanhos disponíveis:

 - S/M: Ref.: 20366

 - M/L: Ref.: 20367

- Indicado para hospitais e cuidados de saúde, farmacêuticas, agricultura, 

alimentação, processamento de pasta e papel, indústria química, processamento de 

madeiras.

- EN 12941 Th3

- EN 166:2:F:3

- EN14594 3A

- Este equipamento necessita de outros elementos para funcionar correctamente.

Por favor consulte-nos para mais informações.

Revisão 01Mod.: S433L

Refª.: 20367

Capuz C/ Cobre Ombros e
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