
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.269  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 25/08/2019 Nº. do Processo: 46000.004747/2014-41
Produto: Importado
Equipamento: ÓCULOS
Descrição: Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza,
com apoio nasal e haste tipo espátula confeccionadas em material plástico preto e cinza ou azul e cinza, e são constituídas de
duas peças: um suporte, dotado de fenda em uma das extremidades e que é fixada à extremidade do visor por meio de encaixe
(este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste) e uma haste fixada no suporte anterior por meio de parafuso
metálico. Uma peça composta de material plástico rígido cinza colada em borracha tipo espuma preta ou azul, é presa por meio
de encaixe na parte interna do visor, sendo: um central, na altura da ponte nasal e dois nas extremidades. Esta peça pode ou
não ser encaixada no visor.

Aprovado para:   PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E
CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL, NO CASO DO VISOR CINZA.
Observação: I) A transmitância luminosa do visor cinza indica que ele seria de tonalidade 3.0. Porém ele não atende ao
requisito de transmitância no infravermelho para esse número de tonalidade. Portanto, segundo a norma, é um visor para
propósitos especiais e não deve ser utilizado para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação
indelével "S" para indicar essa situação. Os óculos possuem essa marcação.

Marcação do CA: Na haste
Referências: PACAYBLIN Modelo Pacaya Clear (óculos com visor incolor), PACAYNOFU Modelo Pacaya Smoke (óculos com
visor cinza)
Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003
Laudos:
Nº. Laudo: 112/2014-A
Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO
 
Empresa: PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO &SOLDA LTDA
CNPJ: 08.025.426/0001-01 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço: BARAO DO PIRAI 111 SALA 2
Bairro: VILA LUCIA CEP: 03145010
Cidade: SAO PAULO UF: SP
   


