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EMPRESA

A Clarus atua no mercado de EPI’s e MI
desde 2009, oferecendo produtos de alta
qualidade, garantindo segurança e confiança
ao cliente. Somos parceiros de grandes
marcas do mercado, sempre atuando para
melhor atendê-lo.
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BÖHLER

Oferecer as melhores soluções em
equipamentos de segurança do
trabalho e manutenção industrial,
atuando com profissionais qualificados
e treinados, promovendo uma
parceria duradoura e atendendo as
necessidades de nossos clientes.

VISÃO

Ser referência no Nordeste como a
melhor distribuidora de equipamentos
de segurança e manutenção industrial,
com a maior variedade de produtos até
2025.
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VALORES

Processos bem definidos
Desenvolver pessoas
Satisfação dos clientes
Foco no resultado
Melhoria contínua
Atender a legislação
Sustentabilidade
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ÍNDICE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
LUVAS
BAIXAS TEMPERATURAS
Polarflex
Sibéria
Alaska
Canadá
Thermaflex
Nylon Para Câmara Fria

9
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ALTAS TEMPERATURAS
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PROTEÇÃO QUÍMICA

13

PROTEÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA

16

Thermaflex
Altaflex
Maxitherm
Coral
Rio 225
Rio 226

Silver Látex
Maxiblack
Sensiflex Premium
Sensiflex Ultra
Nitriflex Longa
Nitriflex com ou sem Forro
Vinil
Sensiflex Flex
Silver Grip
Confort Látex
Atomgrips
Nitrilmax
Nitriflex Longa
Nitriflex com ou sem Forro
Longatex
Petroblue
Maxidry Total
Maxidry Plus
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Supraflex
Nitralsolv
Neolátex
Max Orange
Max Orange Longa
Petronit

PROTEÇÃO CONTRA CORTE

20

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

25

MALHA DE AÇO

26

Maxicut 5
Maxicut 5 Óleo
Maxicut 5 Couro
Maxicut 3
Maxicut 3 Couro
Maxicut 3 Óleo
Dyflex
Açoflex
Açoflex com PU
Flexcut Látex
Flexcut Látex Punho Longo
Flexcut Banho Total
Flexcut Banho Total Punho Longo
Flexcut PU
Flexcut Nitrílica
Flexcut Nitrílica Punho Longo
Flexcut Couro
Flexcut sem Banho
Altiflex
Flexcut Nitrílica Punho Longo
Flexcut Couro
Flexcut sem Banho
Extreme Plus
Extreme WP
Extreme Pead
Extreme

Luva Malha de Aço Punho Curto
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ÍNDICE
PROTEÇÃO MECÂNICA

Maxiflex Ultimate
Maxiflex Endurance Total
Maxiflex Endurance 3/4
Dannyflex
Novatril Total
Novatril
Novatril Plus Punho de Segurança
Novatril Punho de Segurança
Pégasus Pro
Maxigrip Pro
Opti-Grip
Reciflex
Novadex Total
Novadex 3/4
Maxidry
Maxifoam
Lightflex 3/4
Maxigrip
Poliflex
Gladiador
Flextáctil
Pégasus
Ultraflex
Nitriflat
Ultrablack
Ultrablack Pro Total
Lightflex Total
Lightflex Punho de Segurança
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PROTEÇÃO CONTRA SOLDA

33

PROTEÇÃO FACIAL

34

MÁSCARA DE SOLDA

34

Máscara de Polipropileno
Escudo de Polipropileno
Escurecimento Automático
Máscara de Celeron

35

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

36

PROTEÇÃO AURICULAR

41

PROTEÇÃO À CABEÇA

42

PROTEÇÃO EM ALTURA

44

Apollo
Condor
Igor
Delta
Runner
Spark
Turbine
D-Tech
Everest
Spot
Fênix
Águia
Eagle
Mercury
Persona
Persona Óptico
Aerial
Plutão
Titanium
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Powersolda

PROTETOR FACIAL

Protetor Facial Transparente
Protetor Facial Verde
Protetor Facial Policarbonato

PROTEÇÃO CONTRA VIBRAÇÃO
Vibraflex

Escudo de Celeron
Filtros de Luz
Carneiras

Protetor Auricular
Abafador

Capacetes
Capacetes Rapel
Acessórios
Óculos para Capacete
Abafadores
Cintos
Talabartes
Mosquetão
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ÍNDICE
Travaquedas
Tripés
Corda

Fitas
Pedestal para Sinalização

PROTEÇÃO PARA A PELE

46

PROTEÇÃO PARA OS PÉS

48

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

50

Cemes de proteção
Protetor Solar
Higienização da Pele
Sabonete Líquido
Desengraxante

Botas de Couro
Botas de Microfibra
Sapatos de Couro
Sapatos de Microfibra
Botas PVC
Linhas Especiais

DESCARTÁVEIS

50

REUTILIZÁVEIS

51

ACESSÓRIOS

52

MÁSCARAS

53

DETECTOR DE GASES

54

PFF1
PFF2
PFF3

Semifacial
Facial Inteira

Filtros, Tirantes e Válvulas
Máscara Autônoma
Máscara de Fuga
Detector de Gases Altair 4x
Estação de Calibração de Detector

SINALIZAÇÃO

Tela Guarda Corpos
Placas de Sinalização
Placa Cavalete
Cones de Sinalização

55

VESTIMENTA

Fardamento NR 10
Touca Árabe
Japonas
Moleton
Macacão Descartável TNT
Macacão Laminado
Macacão Apicultor
Roupa para Aplicação de Herbicida
Fardamento de Uso Geral
Meias e Meiões
Avental
Colete Refletivo
Capa de Chuva
Mangote

57
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LEGENDAS DO CATÁLOGO
NOME DO
PRODUTO
DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

APLICAÇÃO DO
PRODUTO

SENSIFLEX ULTRA
Luva nitrílica fica de 29 cm,
antiderrapante, sem talco, espessura
de 0,18 mm. Possui extra espessura
reforçada para manuseio de produto
químicos.

Indústria química, farmacêutica,
alimentícia, automobislística e
autopeças.

P/M/G/XG

FIGURA REPRESENTATIVA
DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO

TAMANHOS

APLICAÇÃO

PUNHO
DIMENSÕES

COR

COR SÓLIDA
DUAS CORES NO PRODUTO
TRANSPARENTE

EPI
EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
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Luvas
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LUVAS

BAIXAS
TEMPERATURAS
POLARFLEX
Tricotada em fio térmico, forrada
internamente com lã térmica,
recoberta em látex corrugada na
palma e parcialmente no dorso.

Manuseio de produtos congelados
Carga e descarga em ambientes
climatizados, atividades em
ambientes frigoríficos.

M/G/XG

SIBÉRIA
Revestimento em PVC, isolamento
térmico em algodão felpudo, face
palmar e dedos antiderrapantes e
punho reto.

Atividades em baixa temperatura
até −30°, manuseio de produtos
congelados, carga e descarga em
ambientes climatizados, câmaras
frigoríficas.

XG

ALASKA
Palma antiderrapante revestida com
camadas de cloreto de polivinila
(PVC), punho tricotado em malha.

G

Atividades em baixa temperatuura
até −30°, manuseiro de produtos
congelados, carga e descarga em
ambiente climatizdos, câmaras
frigoríficas.

Luvas
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CANADÁ
Isolamento térmico em poliéster
felpudo, revestimento em borracha
nitrílica, fechamento do punho com
velcro.

Atividades em baixa temperatuura
até −30°, manuseiro de produtos
congelados, carga e descarga em
ambiente climatizdos, câmaras
frigoríficas.

M/G/XG

THERMAFLEX
Ambidestra, tricotada em fio
Thermastat. Alta desteza para
atividades secas com alta
temperatura (até 100°C) ou baixa
temperatura (até −25°C).

Atividades intermitentes em baixa
ou alta temperatura, indústria
alimentícia e frigorífica.
M/G

NYLON PARA CÂMARA FRIA
Luva de segurança, confeccionada
em nylon de poliéster resinado, forro
em nonteck, cinco dedos, punho de
malha.
G

Proteção das mãos do usuário contra
agentes térmicos (frio) e contra
agentes abrasivos, escoriantes,
cortantes e perfurantes.

Luvas
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ALTAS
TEMPERATURAS
THERMAFLEX
Ambidestra, tricotada em fio
Thermastat. Alta desteza para
atividades secas com alta
temperatura (até 100°C) ou baixa
temperatura (até −25°C).

Atividades intermitentes em baixa
ou alta temperatura, indústria
alimentícia e frigorífica.

M/G

ALTAFLEX
Luva de silicone, impermeável
para trabalhos com calor de
contato em alta temperartura
até 500°.
XG

Manuseio de produtos com alta temperatura
em atividades como indústrias alimentícias,
panificadoras, cozinhas, restaurantes,
lavanderia industrial, autoclave, tabalhos com
vapor d’água, movimentações de massa na
indústra de balas e doces.

MAXITHERM
Tricotado em fio térmico, recoberta
em látex foam. oferece proteção
térmica até 350ºC. Possui banho
parcial de látex, que possibilita
o manuseio de peças úmidas ou
oleadas com excelente aderência.

Manuseio de peças em
alta temperatura, indústria
automobilística, autopeças e metal
mecânica.
P/M/G/XG

Luvas
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CORAL
Palma e dorso antiderrapante
corrugado, látex natural com suporte
têxtil de algodão. Proteção mecânica,
química e de alta temperatura até
350ºC. Oferece boa resistência à
cortes e furos.

Manuseio de peças com rebarba,
vidro, químicos, baixa e alta
temperatura, cozinha industrial e
Skinner.
P/M/G/XG

RIO 225
Confeccionada em tecido de para-aramida
com tratamento impermeabilizante em
silicone, forração destacável, com uma
camada em não-tecido de fibra de poliéster
e uma camada em tecido para-aramida com
tratamento impermeabilizante em silicone.

Utilização em cozinha
industrial.

35 cm/45 cm/60 cm

RIO 226
Confeccionada em tecido de para-aramida
com tratamento impermeabilizante em
silicone, forração destacável, com uma
camada em não-tecido de fibra de poliéster
e uma camada em tecido para-aramida com
tratamento impermeabilizante em silicone.

Utilização em cozinha
industrial.

35 cm/45 cm/60 cm

Luvas
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PROTEÇÃO
QUÍMICA
SILVER LÁTEX
Maior resistência mecânica devido
a sua composição e sua maior
espessura. Atóxica e de fácil
higienização. Palma antiderrapante.

Indústria alimentícia, frigoríficos

Látex natural, sem revestimento
interno, palma e dedos com
grip antiderrapante para melhor
aderência. Coloração é ideal para
atividades que envolvam alto índice
de sujidade.

Manuseio de pequenas peças,
laboratórios, serviços gerais,
indústria de cosméticos e estética.

Luva nitrílica fina de 24 cm,
antiderrapante, sem talco, evita
alergias. Oferece excelente
resistência química para diversas
atividades sem perder o tato e a
sensibilidade.

Indústria química, farmacêutica,
alimentícia, automobislística e
autopeças.

P/M/G/XG

MAXIBLACK

P/M/G/XG

SENSIFLEX PREMIUM

P/M/G/XG

Luvas
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SENSIFLEX ULTRA
Luva nitrílica fina de 29 cm,
antiderrapante, sem talco, espessura
de 0,18 mm. Possui extra espessura
reforçada para manuseio de
produtos químicos.

Indústria química, farmacêutica,
alimentícia, automobislística e
autopeças.

Borracha nitrílica, sem revestimento
interno, antiderrapante. face palmar
dos dedos e ponta dos dedos; punho
reto 46 cm de comprimento.

Manuseio de produtos químicos,
alimentícios, agrícolas, óleos,
higienização e serviços gerais.
Indústrias: metal mecânica,
automobilística e petroquímica.
Galvanoplastia, saneamento básico.

P/M/G/XG

NITRIFLEX LONGA

46 cm
P/M/G/XG

NITRIFLEX COM OU SEM FORRO
Confeccionada em borracha nitrílica
com revestimento interno em flocos
de algodão ou sem revestimento
interno (acabamento clorinado),
antiderrapante na palma e nos dedos
para melhor aderência no manuseio
de peças secas ou úmidas.

Manuseio de produtos químicos,
alimentícios, agrícolas, óleos, higienização
e serviços gerais. Indústrias: metal
mecânica, automobilística e petroquímica.
Galvanoplastia, saneamento básico.

Vinil leitoso, ambidestra, com ou
sem pó (amido). A luva de vinil é
hipoalergênica, isenta de látex e é
indicada para atender a RDC26 em
substituição as luvas de borracha
natural.

Manuseio de alimentos, cosméticos,
estética, higienização e atividades
que requerem proteção antiestática
ao produto.

33 cm

P/M/G/XG

VINIL

P/M/G/XG

Luvas
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SENSIFLEX FLEX
100% borracha nitrílica,
comprimento de 24 cm, sem talco e
espessura de 0,10 mm. Não provoca
alergia em pessoas sensíveis à
borracha natural.

Indústria automobilística, agrícola,
petroquímica, farmacêutica,
alimentícia, frigorífica e atividades
que requerem proteção do produto
manipulado.

P/M/G/XG

SILVER GRIP
Luva em látex natural, interior em
verniz silver, antibacteriana, clorinada e
com palma antiderrapante. Apresenta
resistência química e mecânica, é
atóxica e de fácil higienização.
P/M/G/XG

Manuseio de produtos químicos,
alimentícios, agrícolas, óleos,
higienização e serviços gerais. Indústrias:
metalmecânica, automobilística
e petroquímica. Galvanoplastia,
saneamento básico.

CONFORT LÁTEX
Fornece proteção para as mãos contra
agentes químicos e outros produtos que
possam danificar a pele. Conta com forro
em algodão e formato anatômico, que
proporcionam toque suave e excelente
conforto durante seu uso.

Serviços de limpeza, manuseio
de produtos químicos, serviços
gerais que requerem proteção
das mãos.
P/M/G/XG

Luvas
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PROTEÇÃO
QUÍMICA E
MECÂNICA
ATOMGRIPS
A palma da luva possui partículas
cerâmicas que proporcionam
excelente aderência. É impermeável,
indicada para atividades com imersão
em produtos químicos. Anatômica,
alta destreza e durabilidade.

Autopeças e montadoras,
manutenção industrial, indústria
petroquímica, construção civil, naval,
aeroespacial, marcenaria, carpintaria.
P/M/G/XG

NITRILMAX
Luva em borracha nitrílica clorinada,
punho reto, palma antiderrapante,
face palmar dos dedos e ponta dos
dedos.

Manuseio de produtos químicos,
alimentícios, agrícolas e óleos.
Higienização e serviços gerais,
pintura e manutenção predial.

P/M/G/XG
NITRIFLEX LONGA
Borracha nitrílica, sem revestimento
interno, antiderrapante, face palmar
dos dedos e ponta dos dedos;
punho reto 46 cm de comprimento.
46 cm

P/M/G/XG

Manuseio de produtos químicos,
alimentícios, agrícolas, óleos,
higienização e serviços gerais.
Indústrias: metal mecânica,
automobilística e petroquímica.
Galvanoplastia, saneamento básico.

Luvas
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NITRIFLEX COM OU SEM FORRO
Confeccionada em borracha nitrílica
com revestimento interno em flocos
de algodão ou sem revestimento
interno (acabamento clorinado),
antiderrapante na palma e nos dedos
para melhor aderência no manuseio
de peças secas ou úmidas.

Manuseio de produtos químicos,
alimentícios, agrícolas, óleos, higienização e
serviços gerais. Indústrias: metalmecânica,
automobilística e petroquímica.
Galvanoplastia, saneamento básico.
33 cm

P/M/G/XG

LONGATEX
Palma antiderrapante, fixação no
antebraço, látex natural sem forro.
O punho longo e com fechamento
no antebraço evita penetração de
líquidos no interior do EPI.

Indústria alimentícia, química,
agroindustrial e higienização.

PVC com suporte têxtil em algodão,
punho reto com 27 cm e 35 cm
de comprimento, palma e dorso
antiderrapante. Alta resistência
química, mais macia e táctil, alta
aderência e sensibilidade.

Manuseio de ácidos, bases, álcoois,
tratamento de água e esgoto, peças
abrasivas, manutenção predial.

Tricotada em nylon e elastano,
recoberta totalmente de nitrílico,
sobreposição de nitrílico foam
antiderrapante.

Manuseio de peças oleadas e
abrasivas, produtos químicos,
trabalho com ferramentas manuais e
usinagem.

M/G/XG

PETROBLUE

M/G/XG

MAXIDRY TOTAL

P/M/G/XG

Luvas
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MAXIDRY PLUS
Confeccionada em borracha nitrílica
com revestimento interno em flocos
de algodão ou sem revestimento
interno (acabamento clorinado),
antiderrapante na palma e nos dedos
para melhor aderência no manuseio
de peças secas ou úmidas.

Manuseio de peças oleadas e
abrasivas, ampla variedade de
produtos químicos perigosos,
trabalho com ferramentas manuais e
usinagem.

Tricotada em nylon e elastano,
recoberta totalmente de nitrílico,
sobreposição de nitrílico foam
antiderrapante.

Manuseio de peças oleadas e
abrasivas, produtos químicos,
trabalho com ferramentas manuais e
usinagem.

P/M/G/XG

SUPRAFLEX

M/G/XG

NITRALSOLV
Confeccionada em borracha nitrílica e
oferece proteção no manuseio de produtos
químicos. Disponível com forro em algodão
flocado para melhor conforto e absorção do
suor ou clorinada sem forro, que facilita a
higienização e o calçamento.

Manuseio de ampla variedade
de produtos químicos perigosos,
alimentícios, agrícolas, óleos,
higienização e serviços gerais,
pintura, manutenção predial.
P/M/G/XG

NEOLÁTEX
Confeccionada em látex natural e
neoprene com reforço extra que,
juntos, garantem mais maleabilidade,
destreza e liberdade nos movimentos.
Alta resistência química e mecânica
em função de sua espessura.

Manuseio de produtos químicos,
agrícolas, higienização, serviços
gerais, pintura e construção civil.

P/M/G/XG

Luvas
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MAX ORANGE
Fabricada em látex natural e conta
com espessura reforçada, que
proporciona maior resistência
abrasiva e maior proteção contra
produtos químicos. A palma possui
antiderrapante.

Indústria alimentícia, pesqueira,
agrícola, química, automotiva e
construção civil. Trabalhos com
saneamento básico e serviços de
conservação e limpeza.

Reforçada e conta com cano longo,
detalhe sanfonado e virola, ideais
para atividades com imersão do
antebraço. Se adequa perfeitamente
ao antebraço, evitando a entrada de
líquidos em seu interior.

Indústria alimentícia, pesqueira,
agrícola, química, automotiva e
construção civil. Trabalhos com
saneamento básico e serviços de
conservação e limpeza.

Confeccionada em algodão e PVC e
possui palma antiderrapante para
maior aderência em trabalhos com
umidade. É ideal para trabalhos
pesados e com alta abrasividade.

Manuseio de ácidos inogârnicos,
cetonas, compostos de nitrila,
hidrocarbonetos clorados, ésteres,
bases, álcoois, tratamento de água e
esgoto, peças abrasivas, manutenção
predial.

P/M/G/XG

MAX ORANGE LONGA

P/M/G/XG

PETRONIT

M/G/XG

Luvas
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PROTEÇÃO
CONTRA CORTE
MAXICUT 5
Tricotada em fibras sintéticas
combinadas, recoberta em nitrílico
foam na palma e dedos, palma
antiderrapante e punho tricotado em
elástico. Alta resistência abrasiva e a
cortes.

Manuseio de peças secas cortantes,
facas em atividades leves,
montagem, chaparia, peças com
rebarbas. Atividades de manutenção.

Tricotada em fibras sintéticas
combinadas, recoberta em nitrílico
com camada Foam Oil na palma
e dedos, palma antiderrapante e
punho tricotado em elástico.

Manuseio de peças secas cortantes,
facas em atividades leves,
montagem, chaparia, peças com
rebarbas. Atividades de manutenção.

Tricotada em fibras de alta performance para
cortes, banhado com nitrílico Foam na palma
e dedos, reforço em couro tratado na palma
e parte do dorso, costurada com linha de
aramida, punho tricotado em elástico.

Manuseio de produtos químicos,
alimentícios, agrícolas, óleos,
higienização e serviços gerais.
Indústrias: metalmecânica,
automobilística e petroquímica.
Galvanoplastia, saneamento básico.

XP/P/M/G/XG/XXG

MAXICUT 5 ÓLEO

P/M/G/XG

MAXICUT 5 COURO

XP/P/M/G/XG/XXG

Luvas
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MAXICUT 3
Possui ótima resistência ao rasgamento
e à abrasão. Oferece ótima destreza
para atividades que requerem proteção
sem perder o tato. Possui banho
em nitrílico foam, que garante boa
aderência para peças secas.

Manuseio de peças cortantes,
trabalhos com chaparia e peças
com rebarbas, atividades de
manutenção e montagem.
P/M/G/XG

MAXICUT 3 COURO
Confeccionada em fios sintéticos
com banho em nitrílico foam e
reforço palmar em couro, ideal para
trabalhos com chaparia pesada.

Manuseio de peças cortantes,
trabalhos com chaparia e peças com
rebarbas, atividades de manutenção
e montagem.

P/M/G/XG
MAXICUT 3 ÓLEO
PVC com suporte têxtil em algodão, punho
reto com 27 cm e 35 cm de comprimento,
palma e dorso antiderrapante. Alta
resistência química, mais macia e táctil,
alta aderência e sensibilidade.

Manuseio de peças cortantes,
trabalhos com chaparia e peças
com rebarbas, atividades de
manutenção e montagem.

Tricotada em polietileno de alta densidade,
recoberta de poliuretano na palma, face
palmar dos dedos e ponta dos dedos,
punho em elástico. Resistência abrasiva e ao
rasgamento sem perder o tato.

Manuseio de peças cortantes
secas, chaparia, peças com
rebarba, montagens.

P/M/G/XG

DYFLEX

XP/P/M/G/XG

AÇOFLEX
Tricotada em polietileno de alta
densidade e fio de aço, ambidestra,
punho em elástico. Oferece nível
máximo de proteção abrasiva, ao
corte e ao rasgamento.

Manuseio de facas, peças cortantes,
chaparia, peças com rebarbas.
P/M/G/XG/XXG

Luvas
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AÇOFLEX COM PU
Nível máximo de resistência ao corte por
lâmina. Confeccionada em polietileno
de alta densidade e fio de aço, banhado
com poliuretano na palma e nos dedos.
É flexível e tem baixa espessura.

Manuseio de facas, peças
cortantes, chaparia, peças com
rebarbas.

Confeccionada em fios de polietileno de alta
densidade, recoberta com látex corrugado. Tato
e resistência contra corte em trabalhos com
manuseio de peças, chapas e lâminas cortantes.

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

XP/P/M/G/XG

FLEXCUT LÁTEX

P/M/G/XG
FLEXCUT LÁTEX PUNHO LONGO
Excelente resistência contra corte,
alta performance contra abrasão e
ao rasgamento, resistência térmica
até 250°C.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

FLEXCUT BANHO TOTAL
Confeccionada em polietileno de alta densidade,
que oferece alta proteção contra corte e conta
com banho total em borracha nitrílica e nitrílico
espumoso, proporcionando impermeabilidade.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte. Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

FLEXCUT BANHO TOTAL PUNHO LONGO
Tricotada em fios de polietileno de alta densidade,
recoberta totalmente de nitrílico e banho nitrílico
espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos
dedos e ponta dos dedos. Punho longo em elástico.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte. Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

Luvas
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FLEXCUT PU
Confeccionada em polietileno de alta densidade,
recoberta de poliuretano na palma e nos dedos. Possui
alta resistência contra cortes de lâminas e metais. O
banho em PU é ideal para atividades com peças úmidas.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte. Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

FLEXCUT NITRÍLICA
Confeccionada em polietileno de alta densidade,
recoberta em nitrílico foam na palma, face palmar
dos dedos e ponta dos dedos. Possui excelente
desempenho contra abrasão e rasgamento.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte. Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

FLEXCUT NITRÍLICA PUNHO LONGO
Confeccionada em polietileno de alta densidade,
recoberta em nitrílico foam na palma, face palmar
dos dedos e ponta dos dedos. Possui excelente
desempenho contra abrasão e rasgamento.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte. Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

FLEXCUT COURO
Confeccionada em nylon e polietileno, banho total nitrílico,
banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face
palmar dos dedos e pontas dos dedos. Palma e dedos
reforçados em couro costurado com fio de aramida.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte. Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

FLEXCUT SEM BANHO
Confeccionada em polietileno de alta densidade com
punho em elástico. Alta resistência contra corte de
lâminas e metais. Sua alta flexibilidade e baixa espessura
permitem tato preciso no manuseio de peças pequenas.
P/M/G/XG

Trabalhos e serviços de montagem
e manutenção com risco de
corte. Indústria automobilística,
petroquímica, mineração, linha
branca e construção civil.

Luvas
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ALTIFLEX

PALMA
ANTIDERRAPANTE
EM PU

Luva de segurança tricotada em fio
de polietileno com revestimento
antiderrapante em poliuretano poroso
(PU) na palma, face palmar dos dedos
e pontas dos dedos, punho com
elástico.

Manipulação de chapas metálicas,
estamparia de metais, manutenção
mecânica, troca de facas de
guilhotina, rebarbação de peças.
P/M/G/XG

FLEXCUT NITRÍLICA PUNHO LONGO
Confeccionada em polietileno de alta
densidade, recoberta em nitrílico foam
na palma, face palmar dos dedos e
ponta dos dedos. Possui excelente
desempenho contra abrasão e
rasgamento.

Trabalhos e serviços de montagem e
manutenção com risco de corte. Indústria
automobilística, petroquímica, mineração,
linha branca e construção civil.

Confeccionada em nylon e polietileno,
banho total nitrílico, banho nitrílico
espumoso antiderrapante na palma,
face palmar dos dedos e pontas dos
dedos. Palma e dedos reforçados em
couro costurado com fio de aramida.

Trabalhos e serviços de montagem e
manutenção com risco de corte. Indústria
automobilística, petroquímica, mineração,
linha branca e construção civil.

Confeccionada em polietileno de alta
densidade com punho em elástico.
Alta resistência contra corte de lâminas
e metais. Sua alta flexibilidade e baixa
espessura permitem tato preciso no
manuseio de peças pequenas.

Trabalhos e serviços de montagem e
manutenção com risco de corte. Indústria
automobilística, petroquímica, mineração,
linha branca e construção civil.

P/M/G/XG

FLEXCUT COURO

P/M/G/XG

FLEXCUT SEM BANHO

P/M/G/XG

Luvas

SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

PROTEÇÃO
CONTRA IMPACTO
EXTREME PLUS
Confeccionada em polietileno de alta
densidade, nylon, poliéster, fio de aço e
elastano, palma e forquetas dos dedos
em microfibra, antiderrapante com
pigmentação plana, protetores contra
impacto em TPU na face dorsal.

Serviços de montagem, manutenção,
operações logísticas com risco de
prensamento. Indústria petroquímica,
mineração e automobilística.

Confeccionada em spandex e nylon,
que juntos proporcionam liberdade
de movimentos. Para maior
resistência, contém para-aramida,
couro sintético e protetores contra
impacto na região dorsal das mãos.

Serviços de montagem, manutenção,
operações logísticas com risco de
prensamento. Indústria petroquímica,
mineração e automobilística.

Polietileno de alta densidade recoberta
na palma e dedos em couro sintético,
fechamento no punho em velcro,
protetores contra impacto em TPU.

Serviços de montagem, manutenção,
operações logísticas com risco
de prensamento. Indústria
petroquímica, mineração e
automobilística.

P/M/G/XG/XXG

EXTREME WP

P/M/G/XG/XXG

EXTREME PEAD

P/M/G/XG/XXG

Luvas
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EXTREME
Nylon recoberta na palma e dedos
em couro sintético com reforço,
protetores contra impacto em TPU,
fechamento do punho em velcro.
P/M/G/XG

Serviços de montagem, manutenção,
operações logísticas com risco
de prensamento. Indústria
petroquímica, mineração e
automobilística.

MALHA DE AÇO

LUVA MALHA DE AÇO PUNHO CURTO
Confeccionada em polietileno de alta
densidade, nylon, poliéster, fio de aço e
elastano, palma e forquetas dos dedos
em microfibra, antiderrapante com
pigmentação plana, protetores contra
impacto em TPU na face dorsal.

Serviços de montagem, manutenção,
operações logísticas com risco de
prensamento. Indústria petroquímica,
mineração e automobilística.
XXP/XP/P/M/G/XG

Luvas

Luvas
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PROTEÇÃO
MECÂNICA
MAXIFLEX ULTIMATE
Confeccionada em polietileno de alta
densidade, nylon, poliéster, fio de aço e
elastano, palma e forquetas dos dedos
em microfibra, antiderrapante com
pigmentação plana, protetores contra
impacto em TPU na face dorsal.

Manuseio de peças secas e levemente
oleadas. Atividades que exigem tato. Indicada
para proteção ao produto manipulado. Ideal
para setores de montagem e manutenção.
Luva antiestática.
P/M/G/XG

MAXIFLEX ENDURANCE TOTAL
Proporciona proteção sem perder o tato e
a destreza das mãos. Conta com pigmentos
na palma e dedos que permitem maior
aderência do objeto manuseado.
P/M/G/XG

Manuseio de peças secas e
levemente oleadas. Atividades que
exigem tato. Indicada para proteção
ao produto manipulado. Ideal para
setores de montagem e manutenção.
Luva antiestática.

MAXIFLEX ENDURANCE 3/4
Luva de segurança tricotada em nylon e
elastano, recoberta de nitrílico foam na
palma e dorso 3/4, pigmentação plana
na palma, punho tricotado em elástico.
P/M/G/XG

Manuseio de peças secas e
levemente oleadas. Atividades que
exigem tato. Indicada para proteção
ao produto manipulado. Ideal para
setores de montagem e manutenção.
Luva antiestática.

Luvas

SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

DANNYFLEX
Tricotada em nylon, recoberta de
poliuretano na palma, punho em elástico.
Ideal para atividades que requerem
proteção das mãos sem perder o tato.
P/M/G/XG

Atividades que requerem proteção
antiestática ao produto, montagem,
manuseio de peças pequenas,
manutenção, expedição de
mercadorias.

NOVATRIL TOTAL
Luva em algodão recoberta
totalmente em nitrílico, banho
reforçado, punho em malha.

Manuseio de metais secos ou
oleados, cargas pesadas, montagens,
estamparia, chaparia, construção
civil, peças plásticas e manutenção.

M/G/XG
NOVATRIL
Algodão recoberta em nitrílico na
palma e parcialmente no dorso,
banho leve, punho em malha.

Montagens de estruturas metálicas,
construção civil, chaparia leve e
manutenção.

M/G/XG
NOVATRIL PLUS PUNHO DE SEGURANÇA
Reforçada em grafatex na palma,
punho de segurança em lona, luva
em algodão recoberta totalmente em
nitrílico.
M/G/XG

Atividades na construção civil,
manuseio de fios e peças com
rebarba, atividades na indústria
metalúrgica, automotiva e de bebidas,
manuseio de fundidos, bobinados,
extrudados e tubos metálicos.

NOVATRIL PUNHO DE SEGURANÇA
Luva em algodão recoberta totalmente
em nitrílico, banho reforçado, punho
de segurança em lona.
M/G/XG

Atividades na construção civil,
manuseio de fios e peças com
rebarba, atividades na indústria
metalúrgica, automotiva e de bebidas,
manuseio de fundidos, bobinados,
extrudados e tubos metálicos.

Luvas
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PÉGASUS PRO
Tricotada em nylon, banho 3/4 em
látex corrugado, punho elástico.

Trabalhos e serviços de montagem,
manutenção e operações logísticas
com ou sem umidade. Construção
civil, mineração, cerâmicas, coleta de
lixo e serviços gerais.

P/M/G/XG

MAXIGRIP PRO
Banho em látex na palma e dedos, proporciona
boa aderência em atividades com ferramentas
manuais. Resistência abrasiva e ao rasgamento.
Maleável e não limita o movimento das mãos.

Trabalhos e serviços de montagem,
manutenção e operações logísticas
com ou sem umidade. Construção civil,
indústria automobilística, mineração,
cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.

P/M/G/XG
OPTI-GRIP
Tricotada em fio de algodão e poliéster com
revestimento antiderrapante em látex natural
corrugado na palma, face palmar dos dedos
e pontas dos dedos, punho com elástico.
PALMA
ANTIDERRAPANTE
EM LÁTEX NATURAL
CORRUGADO

P/M/G/XG

Construção civil, trabalhos com
madeiras, carga e descarga de
materiais, montagens automotivas,
serviços de varrição, remoção de
entulhos e conservação de áreas
ajardinadas.

RECIFLEX
Confeccionada em algodão reciclado e
revestida em látex natural corrugado
na palma e dedos, que proporciona
excelente aderência. O punho elástico
oferece perfeito ajuste nas mãos,
evitando a entrada de resíduos sólidos.

Manuseio de peças secas e úmidas, serviços
de manutenção, logística e construção
civil. Manuseio e serviços com ferragens,
madeira, alvenaria e ferramentas manuais.
P/M/G/XG

NOVADEX TOTAL
Proteção química com alta resistência
abrasiva, excelente performance
mecânica, punho elástico para perfeito
ajuste, resistente a inúmeras lavagens,
alta vida útil do equipamento,
resistência térmica até 100°C.

Montagens de estruturas metálicas,
construção civil, carpintaria,
marcenaria, estamparia, chaparia
leve e manutenção.
P/M/G/XG

Luvas
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NOVADEX 3/4
Confeccionada em algodão recoberta
em borracha nitrílica na palma e
parcialmente no dorso. Resistência
mecânica e química no manuseio de
peças secas ou oleadas. Boa contra
rasgos e perfurações.

Montagens de estruturas metálicas,
construção civil, carpintaria,
marcenaria, estamparia, chaparia
leve e manutenção.

Recoberta totalmente de nitrílico
sólido e sobreposição de nitrílico
foam antiderrapante na palma, face
palmar dos dedos e ponta dos dedos,
punho tricotado em elástico.

Manuseio de peças oleadas e abrasivas,
trabalho com ferramentas manuais e
montagem de peças e estruturas.

P/M/G/XG

MAXIDRY

XP/P/M/G/XG

MAXIFOAM
Banho em nitrílico foam permite o manuseio
de peças secas ou úmidas e também oferece
proteção antiestática (dissipativa), reduzindo
o risco de descarga eletrostática para o
equipamento manuseado.
P/M/G/XG

Manuseio de peças secas e
levemente oleadas. Atividades
que exigem tato. Indicada para
proteção ao produto manipulado.
Ideal para setores de montagem e
manutenção. Luva antiestática.

LIGHTFLEX 3/4
Confeccionada em algodão com
revestimento em borracha nitrílica, a
luva Lightflex oferece boa resistência
abrasiva e protege as mãos em
trabalhos com óleos, graxas, ácidos e
outros produtos químicos.

Manutenção, coleta de lixo e
construção civil.
G/XG

MAXIGRIP
Banho em látex, que proporciona resistência a
cortes leves, perfuração e a abrasão, além de
excelente aderência. Ideal para trabalhos com
metais e madeiras, a luva é maleável e não
limita o movimento das mãos.

Manuseio de metais, madeira,
peças com rebarba, coleta de
lixo, construção e expedição.
P/M/G/XG

Luvas
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POLIFLEX
Para atividades que exigem proteção
das mãos contra agentes abrasivos,
que requerem proteção antiestática
dissipativa para o produto manipulado.
P/M/G/XG

Indústria metalmecânica,
automobilística, moveleira, montagem,
construção civil, logística, manutenção e
agroindústria, atividades que requerem
proteção antiestática ao produto.

GLADIADOR
Confeccionada em fios de algodão,
vulcanizado de látex reforçado na palma e
nos dedos. Proporciona proteção e conforto
para trabalhos pesados. Excelente opção
para substituição de luvas em couro.

Manutenção predial, construção
civil, vergalhões, indústria
moveleira.

Confeccionada em nylon, recoberta com
banho de poliuretano na palma, face
palmar dos dedos e ponta dos dedos.
Permite o manuseio de peças úmidas.

Atividades que requerem proteção
antiestática para o produto
manipulado, montagem, manuseio
de peças pequenas, manutenção,
expedição de mercadorias.

M/G/XG

FLEXTÁCTIL

XP/P/M/G/XG
PÉGASUS
Confeccionada em algodão e conta
com banho de látex corrugado na
palma e dedos, que proporciona
alta aderência em atividades com
umidade.

Construção civil, manutenção e
atividades de colheita (agroindústria).
M/G/XG

ULTRAFLEX
Banho em borracha nitrílica na palma
e dedos, que permitem o manuseio
de peças secas ou com umidade sem
perder a sensibilidade das mãos.
Oferece excelente resistência abrasiva.

Indústria automobilística,
metalmecânica, autopeças,
manutenção mecânica e serviços
de montagem.
P/M/G/XG

Luvas
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NITRIFLAT
Tricotada em fio de poliamida com
revestimento antiderrapante em
borracha nitrílica na palma, face
palmar dos dedos e pontas dos
dedos, punho com elástico.

Manutenção predial, construção civil,
vergalhões, indústria moveleira.

Recoberta com banho nitrílico preto
na palma, face palmar dos dedos e
ponta dos dedos, com punho elástico.
A combinação do suporte têxtil em
nylon com o banho em borracha
nitrílica oferece tato e sensibilidade.

Indústria automobilística,
metalmecânica, autopeças,
manutenção mecânica e serviços de
montagem.

P/M/G/XG

ULTRABLACK

P/M/G/XG

ULTRABLACK PRO TOTAL
Confeccionada em nylon totalmente recoberta
com banho nitrílico, protege contra atividades
com umidade, palma possui tratamento
em nitrílico foam, que proporciona melhor
aderência para trabalhos com óleos e graxas.

Indústria automobilística,
metalmecânica, autopeças,
manutenção mecânica e
serviços de montagem.

Banho em borracha nitrílica que garante
excelente proteção contra agentes químicos e
boa resistência abrasiva. Interior em algodão
felpudo e formato anatômico proporciona
conforto durante o período de uso.

Manutenção, coleta de lixo e
construção civil.

P/M/G/XG

LIGHTFLEX TOTAL

G/XG

LIGHTFLEX PUNHO DE SEGURANÇA
Confeccionada em algodão
com banho nitrílico e punho de
segurança. Oferece excelente
performance para trabalhos com
chaparia e peças oleadas.

Manuseio de metais secos ou oleados
montagens, chaparia, peças plásticas.
P/M/G/XG

Luvas
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PROTEÇÃO
CONTRA VIBRAÇÃO
VIBRAFLEX
Confeccionada em algodão, recoberta
com gomos de cloro neoprene na palma e
dedos, que oferecem conforto e segurança.
É ideal para trabalhos que exigem
exposição do usuário à vibrações.

Manuseio de maquinário de
impacto e vibração, ferramentas
manuais e pneumáticas: britadeiras,
ponteadeiras, parafusadeiras.
M/G/XG

PROTEÇÃO
CONTRA SOLDA
POWERSOLDA
Confeccionada em couro especial tratado.
É indicada para trabalhos de soldagem e/
ou de alta temperatura, com proteção para
até 350ºC. É resistente e conta com excelente
desempenho contra agentes mecânicos.
XG

Trabalhos e serviços de montagem e
manutenção em operações de solda,
indústria naval, automobilística,
metalmecânica, siderúrgica,
metalúrgica e petroquímica.

Proteção Facial
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PROTEÇÃO FACIAL

MÁSCARA DE
SOLDA
MÁSCARA DE POLIPROPILENO

MÁSCARA DE CELERON

Leve, design moderno, casco
ampliado para maior proteção
da face, pescoço e orelhas.
Confeccionada em polipropileno,
carneira simples ou carneira com
catraca. Visor fixo ou articulado.
ESCUDO DE POLIPROPILENO

Confeccionada em celeron,
carneira simples ou carneira
com catraca. Visor fixo ou
articulado de 51mm × 108mm.

ESCUDO DE CELERON

Leve, design moderno,
casco ampliado para maior
proteção da face, pescoço e
orelhas. Confeccionado em
polipropileno, com cabo de
plástico e visor fixo.
ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Feita em policarbonato e poliamida,
leve, alta resistência, filtro de
escurecimento automático, bateria
de lítio recarregável através de células
solares, controle manual de tonalidade,
nível de sensibilidade ajustável.

Confeccionada em celeron,
carneira simples ou carneira
com catraca. Visor fixo ou
articulado de 51mm × 108mm.

FILTROS DE LUZ
Utilizados nas máscaras,
escudos e óculos maçariqueiro.
Disponíveis em diferentes
tonalidades para a perfeita
adequação do uso e proteção
do soldador.

Proteção Facial
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CARNEIRAS
Carneiras simples ou com catraca, com ou sem
conjunto fixador, aparador de suor para máscara, sub
conjunto da catraca, cora U, mola plástica grande e
pequena, mola do visor, guarnição do visor, carneira
completa, lentes de proteção.

PROTETOR FACIAL

PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE
Constituído de carneira
simples ou carneira
com catraca e visor
transparente.

PROTETOR FACIAL POLICARBONATO
Constituído de carneira
simples ou com catraca e
visor de policarbonato incolor.
Especialmente desenvolvido
para trabalhos na presença
de temperaturas elevadas.

PROTETOR FACIAL VERDE
Visor moldado em policarbonato de excelente qualidade. Recomendado
para manutenção em painéis elétricos e subestações, substituição
de componentes elétricos durante manutenção de maquinário fabril,
instalação de painéis elétricos e outras atividades que necessitam de
proteção à cabeça e face simultaneamente, com exposição ao arco elétrico.

Proteção Facial
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ÓCULOS DE
PROTEÇÃO
APOLLO

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza

Confeccionados em policarbonato
óptico, lente curva, leve e resistente.
Haste de material plástico com
ajuste de comprimento e altura.
Revestimento interno em neoprene
no arco e na ponta das hastes.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza.

Óculos de segurança em
policarbonato óptico com proteção
lateral, tratamento antirrisco e
antiembaçante (opcional). Armação
em material plástico, hastes com
ajuste de comprimento.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza.

Óculos de segurança confeccionado em
policarbonato óptico com tratamento
antirrisco. Armação em material
plástico, apoio nasal maleável. Hastes
tipo espátula com revestimento interno
em borracha macia nas pontas.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza.

CONDOR

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza
IGOR

Antirrisco
Incolor e cinza

Proteção Facial
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DELTA
Lente de proteção em policarbonato
óptico com tratamento antirrisco,
antiembaçante e UV, revestimento
interno em borracha macia, hastes
removíveis para colocação de
elástico ajustável (incluso).
Antirrisco e antiembaçante

Incolor, cinza e in-out

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias em
geral, trabalhos a céu aberto, radiação
ultravioleta, luminosidade intensa (lente
cinza e in-out), espuma de vedação ideal
para trabalhos sujos onde há raspagem,
moagem, lixamento, polimento.

RUNNER

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante
e UV, protetor nasal injetado
do mesmo material, haste com
comprimento regulável.

Indústria geral, proteção dos olhos
contra impactos de partículas
volantes, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza.

Óculos de segurança com lentes
de proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante
e UV, armação de material resistente,
protetor nasal em borracha macia e
hastes emborrachadas tipo espátula.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza e in-out.

Óculos de segurança com ventilação
indireta, lente de proteção em
policarbonato com tratamento
antirrisco, antiembaçante e UV,
proteção interna removível em
espuma e haste vazada tipo
espátula não removível com elástico.
Possibilita alguns tipos de graduação.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza e in-out.

SPARK

Antirrisco
Incolor, cinza e in-out
TURBINE

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza

Proteção Facial
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D-TECH

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza.

Ampla visão, confeccionado em
policarbonato óptico de alta
resistência, tratamento antirrisco
e antiembaçante. Armação em
poliuretano. Ventilação indireta
através de pequenos canais.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes multidirecionais,
indústrias em geral, trabalhos a
céu aberto, radiação ultravioleta,
luminosidade intensa (luz visível) no
caso da lente cinza.

EVEREST

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza

Óculos de segurança ampla
visão, com lente de proteção em
policarbonato, com tratamento
antirrisco, antiembaçante e UV,
ventilação indireta, armação em
silicone e elástico ajustável.

Proteção dos olhos contra impactos de
partículas volantes multidirecionais,
proteção contra produtos químicos,
indútrias em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente cinza.

SPOT

Antirrisco e antiembaçante
Incolor

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco e antiembaçante,
hastes com proteção lateral, armação
que possibilita a lente de qualquer tipo
de graduação.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta.

Óculos de segurança confeccionado
em policarbonato óptico, com
armação de nylon e hastes com
comprimento regulável. Filtra 99,9%
dos raios UVA e UVB.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza e verde.

FÊNIX

Antirrisco e antiembaçante
Incolor, cinza e verde

Proteção Facial
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ÁGUIA

Antirrisco e antiembaçante

Óculos de segurança confeccionado
em policarbonato óptico, lente curva,
leve e resistente. Haste de material
plástico, tipo espátula maleável.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza.

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato óptico com
tratamento antirrisco, antiembaçante e
UV, protetor nasal de silicone, haste com
comprimento e inclinação reguláveis.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes multidirecionais,
proteção contra produtos químicos,
indútrias em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade intensa
no caso da lente cinza.

Incolor e cinza

EAGLE

Antirrisco e antiembaçante

Incolor e cinza

MERCURY

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza

Óculos de segurança com lente de
proteção em policarbonato óptico com
tratamento antirrisco, antiembaçante e
UV, protetor nasal injetado do mesmo
material e haste emborrachada.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza.

Óculos de segurança constituído
de armação e visor (lente de
proteção) confeccionados em
uma única peça de policarbonato
óptico com tratamento antirrisco e
antiembaçante, hastes tipo espátula
do mesmo material e dotadas de
proteção lateral com sistema de
ventilação indireta.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, luminosidade
intensa (luz visível) no caso da lente
cinza.

PERSONA

ESTES MODELOS
PERMITEM A
SOBREPOSIÇÃO DE
ÓCULOS GRADUADOS.

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza

Proteção Facial
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PERSONA ÓPTICO

ESTES MODELOS
PERMITEM A
SOBREPOSIÇÃO DE
ÓCULOS GRADUADOS.

Óculos de segurança constituído de
armação e visor (lente de proteção)
confeccionados em uma única peça
de policarbonato óptico, hastes
tipo espátula do mesmo material
e dotadas de proteção lateral com
sistema de ventilação indireta.
Antirrisco e antiembaçante

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta, permite a
utilização com vários modelos e
tamanhos de armações.
Incolor

AERIAL

Antirrisco e antiembaçante
Incolor, cinza e in-out

Óculos de segurança com lentes
de proteção em policarbonato
óptico com tratamento antirrisco,
antiembaçante e UV, protetor nasal
injetado do mesmo material e haste
com comprimento regulável.

Proteção dos olhos contra impactos
de partículas volantes, indústrias em
geral, trabalhos a céu aberto, radiação
ultravioleta, luminosidade intensa (luz
visível) no caso da lente cinza.

Ampla visão, confeccionado em
policarbonato óptico. Armação em
material plástico, vedação através de
borracha macia. Ventilação indireta
através de pequenos orifícios que
permitem a transferência do ar.

Proteção dos olhos contra
impactos de partículas volantes
multidirecionais, proteção contra
produtos químicos, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta.

Ampla visão, confeccionado em
policarbonato óptico. Armação em
silicone flexível. Ventilação indireta
através de pequenos canais que
permitem a transferência do ar.

Proteção dos olhos contra
impactos de partículas volantes
multidirecionais, proteção contra
produtos químicos, indústrias
em geral, trabalhos a céu aberto,
radiação ultravioleta.

PLUTÃO

Antirrisco e antiembaçante
Incolor e cinza
TITANIUM

Antirrisco e antiembaçante
Incolor

Proteção Auricular

PROTEÇÃO AURICULAR

PROTETOR AURICULAR
Protetores auriculares
descartáveis ou
reutilizáveis em
poliuretano formato
cônico ou com flanges
para canais auditivos
mais longos.

ABAFADOR
Aplicável em todos os
ambientes em que o
trabalhador encontrase exposto a ruídos ou
perturbações sonoras
acima de 85 dB.

SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

SOLUÇÕES EM EPI’s E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

PROTEÇÃO À CABEÇA

CAPACETES
Ideal para proteção da cabeça em
ambientes de siderurgia, fundição,
serralheria, marcenaria, eletricista,
construção civil, petroquímica,
manutenção e etc.

CAPACETES RAPEL
Desenvolvido para ser utilizado como
equipamento de proteção individual
no trabalho, podendo também ser
utilizado para escalada em rocha,
resgate, alpinismo e espeleologia,
sempre em condições climáticas
normais.

Proteção à Cabeça

Proteção à Cabeça

ACESSÓRIOS
Carneiras, com ou sem catraca,
e aparador de suor, jugulares,
protetores de transpiração.

ÓCULOS PARA CAPACETE
Óculos de proteção para serem
utilizados em conjunto com os
capacetes.

ABAFADORES
Os abafadores exercem pressão
na região auricular protegendo
o usuário. São designados para
proteção do sistema auditivo,
ajudando a reduzir a exposição aos
níveis perigosos de ruído e outros
sons indesejados.
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PROTEÇÃO EM ALTURA

CINTOS
Utilizado em atividades a mais de 2
metros de altura do piso, nas quais
haja risco de queda do trabalhador
em trabalho estacionário. Ideal para
uso em trabalhos que envolvam
telecomunicações, elétrica, indústria,
construção civil e espaço confinado.
TALABARTES
É um EPI indispensável que atua
como um elo de ligação entre o
cinto de segurança com o ponto de
acoragem no qual o trabalhador
ficará conectado exercendo suas
atividades.

MOSQUETÃO
Acessório utilizado
em conjunto
para atividades
com os cinturões
paraquedistas e
trava-quedas.

Proteção em Altura

Proteção em Altura
TRAVAQUEDAS
Recomendado
para restrição de
quedas durante
movimentação
horizontal e
vertical.

TRIPÉS
Projetados para
minimizar o risco
e dar proteção
contra o perigo das
quedas de altura.

CORDA
Cordas projetadas para
segurança em trabalhos em
altura, espaço confinado,
assim como resgate,
esporte e aventura.
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PROTEÇÃO PARA A PELE

CEMES DE PROTEÇÃO
Cremes protetores para a
pele resistentes à ação de
diversos agentes químicos;

PROTETOR SOLAR
Protetores de pele que
resguarda o usuário da ação
dos raios ultravioleta UVA e
UVB; podem possuir também
repelente de insetos.

HIGIENIZAÇÃO DA PELE
Recomendado para a limpeza
e higienização das mãos de
profissionais que trabalham
nos mais diversos tipos de
indústrias.

Proteção para a Pele

Proteção para a Pele

SABONETE LÍQUIDO
Sabonete líquido para a limpeza
pesada das mãos. Remove
facilmente sujeiras como óleos,
fuligem, graxa, cimento e poeiras.
Deixa a pele macia, hidratada e
suavemente perfumada.

DESENGRAXANTE
Desengraxante com alto poder de
limpeza e excelente rendimento.
Desengraxante com esfoliante de
quartzo biodegradável indicado
para limpeza pesada das mãos.
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PROTEÇÃO PARA OS PÉS

BOTAS DE COURO
Calçado ocupacional de uso
profissional, tipo botina, fabricado
em couro vaqueta/couro
hidrofugado. Ideal para proteção
contra choques de queda de
materiais, contra descargas elétricas,
contra queimaduras causadas por
agentes químicos.

BOTAS DE MICROFIBRA
Até 30% mais leve do que as botas
de couro. Apresenta mais conforto, o
que garante melhor desempenho do
funcionário. Tem alta resistência a rasgos e
apresenta grande elasticidade. É capaz de
manter as características originais mesmo
quando exposta a agentes externos. Tem
alta durabilidade, sendo resistente à
abrasão.

Proteção para os Pés

Proteção para os Pés
SAPATOS DE COURO
Calçado ocupacional de uso profissional,
tipo botina, fabricado em couro
vaqueta/couro hidrofugado. Ideal para
proteção contra choques de queda de
materiais, contra descargas elétricas,
contra queimaduras causadas por
agentes químicos.

SAPATOS DE MICROFIBRA
Até 30% mais leve do que as botas
de couro. Apresenta mais conforto, o
que garante melhor desempenho do
funcionário. Tem alta resistência a rasgos e
apresenta grande elasticidade. É capaz de
manter as características originais mesmo
quando exposta a agentes externos. Tem
alta durabilidade, sendo resistente à
abrasão.

BOTAS PVC
Protege os pés do usuário contra riscos de
natureza leve, contra agentes abrasivos e
escoriantes e contra umidade proveniente
de operações com uso de água. Calçado
com resistência ao escorregamento em piso
de cerâmica. Indicado para: construção civil,
campo, mineração, galeria de saneamento,
postos de combustíveis, locais úmidos,
entre outros.
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Proteção Respiratória

LINHAS ESPECIAIS
Calçados em couro nobuck, tênis e
sapatos de segurança e cortunos.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

DESCARTÁVEIS

PFF1
Os respiradores PFF1 (Peça Facial
Filtrante) tem eficiência filtrante
mínima de 80% do particulado
presente no ambiente de trabalho.
São indicados para: poeiras, névoas,
lixamento, corte, polimento, manuseio
de pó e pintura a base d’água em
spray.

RESPIRADORES
PFF1 COM OU
SEM VÁLVULA

Proteção Respiratória
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PFF2
Os respiradores PFF2 tem eficiência filtrante
mínima de 94% do particulado presente no
ambiente de trabalho. São indicados para:
poeiras, névoas e fumos e baixas concentrações
de vapores orgânicos, lixamento, corte,
polimento, manuseio de pó, pintura a base
d’água em spray e operações com solda.

RESPIRADORES PFF2 COM
OU SEM VÁLVULA

PFF3
Os respiradores PFF3 tem eficiência
filtrante mínima de 99% do particulado
presente no ambiente de trabalho.
São indicados para: poeiras, névoas,
fumos, radionuclídeos e particulados
altamente tóxicos.

REUTILIZÁVEIS
SEMIFACIAL
Os respiradores semifaciais protegem o nariz
e a boca e podem ser utilizados se a proteção
para os olhos não é necessária ou combinado
com óculos de proteção. Os filtros são
conectados à mascara e podem proteger de
gases e vapores, ou da combinação dos dois.

RESPIRADORES PFF3 COM
OU SEM VÁLVULA
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FACIAL INTEIRA
Os respiradores faciais inteiros
protegem toda a face e garantem
um fator maior de proteção. Amplo
campo visual e larga visão periférica.
Fornece ótima proteção respiratória
contra contaminantes no ar.

ACESSÓRIOS

FILTROS, TIRANTES E VÁLVULAS
Linha completa de filtros, tirantes e
válvulas para atender a necessidade
e demada da sua empresa. Vários
modelos de diferentes marcas
compõem o extenso portifólio da
Clarus.

Proteção Respiratória

Proteção Respiratória

MÁSCARAS

MÁSCARA AUTÔNOMA
Indicada exclusivamente para proteção contra
o fogo em operações de resgate/salvamento,
para situações de evacuação em situações de
emergência e, de modo geral, para todas as
atividades estabelecidas pelos bombeiros.
Confeccionado em fibra de vidro reforçado com
poliamida (dispõe de alças laterais) e possui
design ergonômico com cinto articulável.

MÁSCARA DE FUGA
Composto de bocal confeccionado em borracha,
clipes de nariz conectado ao corpo do respirador
através de tira plástica flexível, que tem por
finalidade exercer pressão de fechamento nas
narinas.
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DETECTOR DE GASES

DETECTOR DE GASES ALTAIR 4X
Detector multigás para até 4 gases. Instrumento
robusto com carcaça emborrachada e capaz de
resistir a quedas acidentais de até 6 metros de
altura. Opção de carcaça fosforescente ideal para
ambientes com pouca luz. Grau de Proteção IP 67,
sendo totalmente selado contra poeira e líquidos.

ESTAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE DETECTOR
Para realizar a calibração de detectores de
gases, é possível colocá-los no módulo de
ancoragem e fazê-la automaticamente.

Proteção Respiratória

Sinalização

SINALIZAÇÃO

TELA GUARDA CORPOS
Sinaliza, protege e delimita áreas
de risco em obras e construções.
A tela tapume é um item de
segurança na extremidade de
lajes de edifícios. É leve e de
grande resistência mecânica,
tem fácil aplicação e excelente
acabamento.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas de sinalização de
segurança orientam quanto aos
procedimentos em situações
de emergência e incentivam
os funcionários e usuários a
tomarem ações seguras.
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PLACA CAVALETE
Indicado para sinalização de
alerta em ambientes com piso
molhado/escorregadio.

CONES DE SINALIZAÇÃO
Auxilia na sinalização de
ambientes em obras,
estacionamentos, controle de
tráfego e práticas esportivas.

FITAS
Uso industrial e comercial.
Fita zebrada, fita gomada,
fita isolante, fita crepe,
fita para embalagem, fita
antiderrapante, fita de
demarcação, fita dupla face,
fita veda rosca.

PEDESTAL PARA SINALIZAÇÃO
Pedestal confeccionado em
base em polipropileno e
em tubo de PVC. Destinado
ao isolamento de áreas
e canalizar tráfegos de
pedestres ou veículos.

Sinalização

Vestimenta

VESTIMENTA

FARDAMENTO NR 10
Fardamento com faixa
refletiva na camisa e
calça, proteção ao arco
elétrico e fogo repentino
atendendo à norma
regulamentadora NR 10.

TOUCA ÁRABE
Proteção do crânio e
pescoço do usuário
contra agentes
abrasivos e escoriantes
para uso em soldagens
e processos similares.
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JAPONAS
Proteção do tronco e membros
superiores do usuário em
ambientes com baixas
temperaturas. Aplicações:
armazéns frigoríficos, redes
de supermercados, indústrias
alimentícias.

MOLETON
Uniformização e utilização
por baixo da japona
para auxiliar na proteção
térmica.

MACACÃO DESCARTÁVEL TNT
Proteção do tronco, membros superiores e
inferiores do usuário contra sujeiras, poeiras
pesadas, graxas e outras poeiras secas e úmidas
maiores que 0,5 mícrons. Aplicações em: cabines
de pintura, trabalhos com alumina, negro de fumo,
carvoaria, cimenteira, fibra de vidro, montadoras,
serviços de manutenção e limpeza em geral,
proteção da roupa contra sujeiras.
MACACÃO LAMINADO
Proteção contra sujeiras, poeiras secas e
úmidas maiores de 0,5 mícrons, trabalhos
com alumina, carvoaria, cimenteira,
fibra de vidro, é utilizado nas cabines de
pintura, montadoras, laboratório, estaleiro,
mineradora, indústria de ração mineral,
silos, indústria alimentícia, energia eólica,
limpeza em geral.

Vestimenta

Vestimenta
MACACÃO APICULTOR
Proteção corporal
do usuário contra
ataques de abelhas
e manuseio de
apiários.

ROUPA PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA
Conjunto hidrorrepelente para proteção
do tronco, membros superiores e
inferiores do usuário contra respingos
de produtos químicos durante trabalhos
com pulverização de agrotóxicos.

FARDAMENTO DE USO GERAL
Fardamentos em brim de
uso geral. Indicado para
construção civil, oficinas,
serviços gerais e etc.

MEIAS E MEIÕES
Meias e meiões
térmicos que axiliam
na proteção contra
baixas temperaturas em
ambientes de câmara
fria, logística refrigerada,
supermercados,
frigoríficos e industrias
alimentícias.
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AVENTAL
Avental de segurança,
impermeável
a líquidos não
corrosivos,
confeccionado
em PVC, couro ou
laminado.
COLETE REFLETIVO
Colete de sinalização de alta
visibilidade, confeccionado em
tecido fluorescente 100% poliéster.
Aplicações em áreas de tráfego de
veículos ou em sua proximidade,
ambientes complexos (poluição
visual e sonora). Condições
adversas, como neblina, fumaça,
chuva, etc.
CAPA DE CHUVA
Confeccionada em PVC
e forração em poliéster,
leve e resistente. Capa
impermeável, proteção
contra a chuva, muito eficaz
na impermeabilização.

MANGOTE
Equipamento de proteção para os
braços. Ideal para manipulação e
montagem de revestimento cerâmico,
acabamento com superfícies cortantes
e pontiagudas, manuseio e instalação
de portas e janelas, trabalho
com metais, protege contra altas
temperaturas.

Vestimenta
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(85) 3194-3194
(85) 98634-0364
vendas@claruscomercial.com.br
Rua Uberlândia, 1391
BR 116 km 10
Messejana, Fortaleza − CE
60871-110
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