ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO
SPIDER
Descrição do produto
Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção
dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes
multidirecionais.
Características
• Visor de policarbonato incolor.
• Proteção de toda a região dos olhos.
• Peça única.
• Armação de PVC flexível.
• Sistema de ventilação indireta com 121 oríficios na parte
superior e 76 na parte inferior.
• Tirante elástico para ajuste à face do usuário.
• Tamanho único.
• Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma
ANZI.Z.87.1.
Aplicações
• Usado em ambientes onde existe o risco de respingos
líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por
exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento,
polimento, entre outros.
Restrições de uso
• Não usar para soldar, fundir ou para operações similares.
• Não usar em locais com risco de explosão,
esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros
impactos fortes.
• Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de
combate ou lasers.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Modo de usar
• Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.

• Sistema de ventilação indireta para
minimizar o embaçamento.
• Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha.
• Peça única.
• Resistente ao impacto.
• Proteção e conforto.
• Ampla visão.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Protetor auditivo tipo concha.
• Luvas.
• Máscara descartável.
• Anti embaçante.
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ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO
SPIDER
Informação de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Não existe incompatibilidade com outros EPI’s.
• Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em
suspensão e risco de alto impacto, utilizar equipamentos
de segurança e proteção adicionais, como protetor facial,
escudo, etc. Para este tipo de operação, consultar o
engenheiro ou técnico de segurança.
• Certificar-se que está usando o óculos de proteção
adequado para a operação que irá realizar.
• Para higienização e limpeza, lavar as lentes com água e
sabão neutro e enxugar com tecido ou papel macio.
• Proteger as lentes do contato de óleos, ácidos e solventes.
• Não indicado para proteção contra vapores.
• Nunca deixar as lentes em contato direto com qualquer
superfície e proteger contra choques e calor intenso.
• Lente marcada, rachada ou danificada, substituir o óculos
de segurança imediatamente.
• Não transportar junto com objetos que possam danificar o
óculos de segurança, como ferramentas.

Qtde. embalagem

Lente

Código

01 unidade

Incolor

0899 102 150

Condição de armazenamento e prazo de
validade
• Armazenar em local limpo e seco.
• A vida útil está relacionada a forma de uso e
conservação.
Importante
• Este óculos não possui tratamento anti-embaçamento e
anti-risco. A transpiração do usuário pela característica
protetiva do óculos pode causar embaçamento;
recomenda-se a aplicação regular de anti embaçante.
Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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