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VISEIRA PROTECT
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Descrição:
Viseira de proteção contra a projeção de partículas sólidas e 
líquidas que deve envolver a face do utilizador. É reutilizável e 
garante bom comportamento à transpiração. É feita de material 
inquebrável e tem fita regulável com 5 pontos de ajuste diferentes 
e sem elástico para maior conforto.

Especificações Técnicas:
• Adaptador de viseira em polipropileno com 4 pinos
• Fita de cabeça regulável c/ 5 posições de ajuste diferentes e sem 

elástico para maior conforto
• Viseira em Policarbonato inquebrável de tamanho A4 (210 x 

297mm) e 0.6mm de espessura com encaixe no adaptador 
através de 4 orifícios

• Bom comportamento à transpiração c/ fita de espuma anti 
transpiração

• Função anti-embaciante
• Compatível com o uso de óculos mascaras e toucas

1- Adaptador em Polipropileno
2- Viseira inquebrável em policarbonato formato A4 com 0.6mm de espessura 
3- Fita de espuma anti transpiração
4- Fita de cabeça regulável c/ 5 posições de ajuste

Aplicação
Proteção com função contra projeção de partículas sólidas e líqui-
das que envolve a face do utilizado, com material inquebrável e que 
garante bom comportamento à transpiração. Ideal para trabalhos de 
limpeza. Este EPI não está certificado para uso médico, a utilização 
é à responsabilidade do utilizador.

Indicações de Uso:
O adaptador da viseira pode ser limpo com detergente de fraca con-
centração. A viseira pode ser limpa com água morna e sabão neutro 
sem abrasivos ou solventes podendo utilizar-se também produto 
especializado como líquido anti-embaciante.
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