
Soluções em EPI e MRO

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Vender produtos, mas entregar qualidade, segurança e principalmente 
confiança, este é o principal compromisso do Grupo BT.

Distribuição�para�todo�o�Brasil

As�melhores�marcas�nacionais�e�importadas
Garantia�de�qualidade.

Equipe�Comercial�constantemente�
treinada�e�motivada.�Divisão�de�atendimento
por�célula.�Garantia�de�atendimento�personalizado.

�
Frota�moderna�e�rastreada.
Garantia�do�melhor�prazo.

�
Softwares�de�gerenciamento�de�entregas
e�separação�por�código�de�barras

Suporte�Técnico�qualificado.�
Garantia�de�encontrar�a�melhor�
solução�para�a�sua�necessidade.

Unidade de negócios Campinas

Unidade de negócios Tatuí  - Centro de Distribuição

Unidade de negócios Tatuapé

Criar um relacionamento sustentável com os nossos Clientes, distribuindo 
produtos com qualidade e agilidade, buscando melhoria em nossos 

processos e contribuindo com a lucratividade do Grupo.

MISSÃO



Fundado em 1964, o Grupo BT é formado por três 

unidades comerciais e uma unidade de distribuição, 

localizadas estrategicamente nas cidades de São Paulo, 

Campinas e Tatuí, contando hoje com uma área com 

mais de 10.000 m² para estoque (verticalizado), área 

logística e uma excelente infra-estrutura comercial. 

Os investimentos em tecnologia ao longo dos 52 anos, 

nos garantem con�ança e agilidade em todos os nossos 

processos. A preocupação com a segurança vai muito 

além da comercialização de uma vasta linha de produtos 

p a r a  a  p r o t e ç ã o  i n d i v i d u a l ,  o  t r a b a l h o  d e 

conscientização é incentivado através de eventos que 

buscam levar conhecimento e atualização aos 

pro�ssionais de Saúde e Segurança do Trabalho.  

www.grupobt.com.bratendimento@grupobt.com.br
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Calçados de Segurança
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Bota BBP Bota BBB 

Bota Térmica BJF Botina Elástica BEL 

Botina BEC Botina BEP 

Botina BAA Botina BAB 

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Bota Couro para uso ocupacional tipo petroleiro 
confeccionada em vaqueta e com puxador lateral, cano 
260 mm e solado com injeção direto bidensidade 
bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

Bota Couro tipo militar com cano de 365 mm e 
proteção na tíbia, com fechamento lateral por zíper e 
velcro e re�etivos laterais e traseiro, confeccionado 
em vaqueta hidrofugada e solado de borracha colado 
blaqueado e sobrepalmilha de EVA.

Bota branca de proteção, para uso em baixa
temperatura, com forração térmica. Calçado que 
proporciona conforto e que atende a todas as Normas 
de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347.

Botina para uso ocupacional em couro com elástico 
lateral recoberto, dorso acolchoado e solado injeção 
direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional em couro com elástico 
lateral recoberto, possuindo protetor de metatarso 
interno e solado injeção direta bidensidade bicolor, 
com biqueira sobreposta em PU e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional em couro com elástico 
lateral recoberto, possuindo protetor de metatarso 
externo e solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional de amarrar, 
confeccionada em vaqueta e colarinho acolchoado e 
solado de injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional de amarrar 
confeccionada em vaqueta nobuck e língua-fole, 
colarinho acolchoado, ilhós de gancho e solado de 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço ou Plástica.
Palmilha EVA.

Biqueira de Aço ou Plástica. Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante. 

33

07

35

33

33

ao

ao

ao

ao

46

46

46

46

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

35

33

33

33

ao

ao 

ao

ao

46

46

46

46



Botina BAM Botina BAR

Botina BPP  Botina BLQ 

Botina BVL Coturno BCA 

Coturno BCM  Sapato BFQ

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Botina para uso ocupacional de amarrar confeccionada 
em vaqueta e cano 148 mm com colarinho acolchoado, 
ilhós de gancho e solado injeção direto bidensidade 
bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional de amarrar, 
confeccionada em vaqueta nobuck língua-fole e 
colarinho acolchoado, ilhós de gancho, re�etivos 
laterais e solado de injeção direta bidensidade bicolor 
e sobrepalmilha antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional de amarrar, 
confeccionada em vaqueta nobuck língua-fole e 
colarinho acolchoado, ilhós de gancho e solado de 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional de amarrar, 
confeccionada em vaqueta nobuck e colarinho 
acolchoado com gorgorões re�etivos laterais, solado 
de injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
EVA antimicrobiana.

Botina para uso ocupacional em couro com 
fechamento em velcro, colarinho acolchoado e solado 
de injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Coturno de proteção com fechamento frontal de 
amarrar e abertura lateral com zíper, confeccionado 
vaqueta e colarinho acolchoado com ilhoses alumínio 
e solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.

Coturno de proteção com fechamento frontal de 
amarrar, confeccionado vaqueta e com ilhoses 
alumínio e solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.

Sapato feminino de uso ocupacional, confeccionado 
vaqueta com pala frontal e elástico lateral, solado de 
PU que proporciona maior estabilidade e conforto na 
região plantar e palmilha de montagem conformada 
com alma de aço e sobrepalmilha antimicrobiana.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Sem Biqueira
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A linha Ultralev Bracol é produzida com material 
100% têxtil e possui design inovador. Um 
produto tão completo que pode ser utilizado  
tanto no trabalho quanto no dia a dia. 

Exclusiva biqueira de 
alumínio, pioneira na área 
prevencionista no Brasil. 
50% mais leve que o aço, 
mais confortável e com a 
mesma resistência a impactos.
Disponível apenas nas
versões masculinas.

Indústria Automobilística • Grá�ca • Alimentar • Têxtil • Softwares • Vestuário • Comércio  
Pro�ssionais Liberais • Educação • Serviço Público • Bancos • Cosméticos • Comunicação  
Transporte • Hipermercados • Limpeza • Clínicas e Laboratórios • Farmácia

Indicações de Uso

BLB

BYU BYR

BBW

BWV

Cadarços: Preto ou Cinza Cadarços: Preto ou Vermelho Cadarços: Preto ou Verde

Cadarços: Preto ou Marrom Cadarços: Preto ou Vermelho

Numeração: 34 ao 41
Linha Feminina

Cadarços: Preto ou Pink Cadarços: Cinza ou Preto Cadarços: Cinza ou Roxo Cadarços:  Cinza ou Pink 

Numeração: 37 ao 46

Linha Masculina



Sapato BEE Sapato BFE

Tênis TFF  Tênis BTW 

Botina BPF Coturno CFD 

Sapato BSA Sapato BSE 

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Sapato feminino de uso ocupacional, confeccionado 
em vaqueta com elástico lateral recoberto, solado 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha EVA 
antimicrobiana.

Sapato feminino de uso ocupacional, confeccionado 
em vaqueta com elástico lateral recoberto, colarinho 
acolchoado e solado injeção direta bidensidade 
bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

Tênis feminino de uso ocupacional de amarrar, 
confeccionado em vaqueta, colarinho acolchoado e 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha EVA antimicrobiana.

Tênis feminino de uso ocupacional de amarrar 
confeccionado em vaqueta, colarinho em nylon 
dublado e �os de alta tenacidade, detalhes laterais 
em gorgorão re�etivo e solado injeção direta 
bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

Botina feminina de uso ocupacional de amarrar 
confeccionado em vaqueta nobuck, colarinho 
acolchoado, com forro do cano �oral dublado e solado 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
EVA antimicrobiana.

Coturno feminino de uso ocupacional de amarrar 
confeccionado em vaqueta nobuck, colarinho 
acolchoado dobrável, com forro do cano xadrez 
dublado e solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.

Sapato de uso ocupacional em couro de amarrar, 
colarinho acolchoado e solado injeção direta 
bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

Sapato de uso ocupacional em couro com abertura 
lateral em elástico recoberto, colarinho acolchoado e 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante. 
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Sapato BFS Sapato BSP

Sapato BSV  Tênis BTA   

Tênis BTB Tênis BTC 

Tênis BTZ  Tênis BTP 

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Opcionais Opcionais

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Sapato de uso ocupacional em couro com fechamento 
lateral através de �vela, colarinho acolchoado e solado 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Sapato de uso ocupacional em couro com elástico 
frontal recoberto, colarinho acolchoado e solado 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Sapato de uso ocupacional em couro com fechamento 
lateral por velcro, colarinho acolchoado e solado 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Tênis de uso ocupacional em couro de amarrar, 
colarinho e língua acolchoado e solado injeção direta 
bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

Tênis de uso ocupacional em couro de amarrar, 
colarinho em nylon duplo e língua semi fole e solado 
injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Tênis de uso ocupacional em couro de amarrar, 
colarinho acolchoado e solado injeção direta 
monodensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.

Tênis de uso ocupacional de amarrar confeccionado 
em vaqueta lisa, colarinho em nylon com �os de alta 
tenacidade, detalhes laterais em gorgorão re�etivo e 
solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.

Tênis de uso ocupacional de amarrar confeccionado 
em vaqueta, colarinho acolchoado e gorgorões 
re�etivos laterais, solado injeção direta bidensidade 
bicolor e sobrepalmilha EVA antimicrobiana.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.
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Tênis BTN Tênis BTG

AcquaFlex  

AcquaFort

AcquaLev 

Opcionais Opcionais

Opcionais

Opcionais

Opcionais

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tênis de uso ocupacional de amarrar confeccionado em 
vaqueta, colarinho acolchoado e gorgorões re�etivos 
laterais, solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha EVA antimicrobiana.

Tênis de uso ocupacional de amarrar confeccionado 
em vaqueta, colarinho e língua de nylon dupla e 
gorgorões re�etivos laterais, solado injeção direta 
bidensidade bicolor e sobrepalmilha EVA 
antimicrobiana.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.

Biqueira de Aço, Plástica ou Composite.
Palmilha não tecido ou Palmilha de Tecido 
Antiperfurante.
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Tamanhos

33 ao 46

Bota de segurança impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetado em uma 
só peça, possui solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e 
gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e 
hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo).

Bota de segurança impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetado em uma 
só peça, possui solado antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 
12mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o 
fluxo de líquidos), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque 
emborrachado melhora o grippe, melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento , 
trincas e minimiza a agressão do sangue).

Bota de segurança tipo cano longo impermeável, de uso profissional, confeccionada em 
policloreto de vinila (pvc) forro em poliéster, injetado em uma só peça com fechamento superior 
em polaina com atacador para ajuste, possui solado antiderrapante especial e reforçado com 
ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de 
temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em PVC, reforçado 
com massa nitrílica (toque emborrachado melhora o grippe, melhora a resistência a abrasão, 
impede o ressecamento , trincas e minimiza a agressão do sangue).

Sem biqueira ou com biqueira de Aço.
Cano Extra Curto - Altura 160mm (nº 40)
Cano Curto -  Altura 285mm (nº 40)

Sem biqueira ou com biqueira de Aço.
Palmilha de aço ou Palmilha.
Forro Térmico
Cano Curto - Altura 260mm (nº 40)
Cano Longo -  Altura 340mm (nº 40)

Sem biqueira ou com biqueira de Aço.
Cano Longo -  34 cm + Polaina 6,5cm. (nº 40)

Calçados de Segurança
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Tamanhos Nas cores:

37 ao 44

Bota de segurança, tipo impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só 
peça.

A linha Puresafe da Ecoboots foi desenvolvida para proporcionar a 
melhor performance nos mais variados ambientes de trabalho.
É indicada para as atividades que requerem esforço extra, sem 
abrir mão da produtividade. Contém acessórios como biqueira de 
composite e palmilha de aço, que permitem proteção máxima em 
qualquer ambiente de trabalho.

A linha Polytech da Ecoboots permite agilidade nas tarefas diárias, 
mantendo o conforto e a proteção necessários ao bom 
desempenho de suas atividades. O futuro chegou. Cada vez mais o 
conforto do seu EPI é tão importante quanto a proteção, porque é 
sinônimo de produtividade.

Chegou Motosafe, a bota do motociclista que anda 
com segurança e chega com estilo. Projetada a partir de 
testes rigorosos, possui design moderno, biqueira 
reforçada, cano longo, exclusiva palmilha de conforto e 
descalçador.

É impermeável, antiderrapante e mais flexível. Para os 
dias de chuva, para os dias de sol, para quem vai 
trabalhar, para quem vai passear.

Calçado para proteção dos pés do usuário contra 
umidade proveniente de operações com uso de água e 
proteção a escorregamento.

Bota Impermeável MOTOSAFE

Grupo BT   .   EPI        www.grupobt.com.br
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Capataz

Opcionais

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos
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Bota de segurança impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetado em uma 
só peça que facilita na hora da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e fungos, 
abertura do cano em "ângulo", proporcionando maior conforto ao usuário e biqueira e calcanhar 
com frisos reforçados, melhorando a segurança e facilitando o descalçar. 

Bota de segurança impermeável confeccionada em formulação em policloreto de vinila (PVC) 
diferenciado, seu solado antiderrapante formulado com composto químico altamente 
resistente a abrasão, sangue, acido graxoso com excelente desempenho em baixas 
temperaturas. Possui forro em poliéster e forma que garante ótima calçabilidade 
proporcionando maior conforto. 

Bota de segurança impermeável de amarrar confeccionada em policloreto de vinila (PVC) 
bicolor com solado em borracha nitrílica, possuindo Palmilha em EVA dublada com tecido de 
alta absorção de umidade.

Bota de segurança impermeável confeccionada borracha super-resistente, injetado em uma só 
peça com solado antiderrapante. Indicado para o uso ao sol, onde a borracha proporciona 
melhor isolamento térmico, protegendo os pés do calor e frio, possuindo reforço especial no 
salto para maior durabilidade.

Bota de segurança impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetado em uma 
só peça que facilita na hora da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e fungos, 
proporciona ótima calçabilidade e durabilidade, além de apresentar grande diversidade de uso 
profissional e na hora do lazer. 

Sem biqueira 
Cano Curto - 230 mm (nº 40)
Cano Longo – 290 mm (nº 40)

Sem biqueira ou com biqueira de Aço.
Palmilha de aço 
Cano Extra Curto - 115mm (nº 40)

Sem biqueira 
Cano Curto - 260 mm (nº 40)
Cano Longo – 360 mm (nº 40)

Sem biqueira 
Cano Extra Curto - 100 mm (nº 40)

Sem biqueira 
Cano Curto - 225 mm (nº 40)

Trator

Tech Boot

SL Flex

SL Pró

Opcionais

Opcionais

Opcionais

Opcionais

Calçados de Segurança
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Tricotada �o aramida

Grafatex Pesada

Anticorte Fios de Aço 

Maxicut 5

Alta Tensão

Vibraflex

SN 296 

Luva tricotada com fio de aramida que permite uma 
excelente proteção ao corte e a abrasão sem sacrificar 
a sensibilidade ao tato. Sua prolongada vida útil 
permite reduzir drasticamente os custos anuais de 
proteção das mãos, mais de 500 pigmentos de PVC, 
são aplicadas em um lado da luva para assegurar 
uma maior aderência sobre superfícies úmidas. 
 

Luva em grafatex leve sem costura, confeccionada de 
algodão reforçado com poliéster de alta tenacidade 
sua estrutura conta com uma base compacta, 
combinado com milhares de minúsculos cachos que 
criam uma barreira de ar que isolam as mãos de 
temperaturas médias, obtém boa resistência a 
abrasão e ao rasgo e bom agarre ainda que 
impregnados com óleo. 

Luva em grafatex pesada forte sem costura, 
confeccionada de algodão reforçado com poliéster de 
alta tenacidade sua estrutura conta com uma base 
compacta, combinado com milhares de minúsculos 
cachos que criam uma barreira de ar que isolam as 
mãos de temperaturas médias, obtém ótima 
resistência a abrasão e ao rasgo e bom agarre ainda 
que impregnados com óleo. 
 Opcional: Palma emborrachada.

Grafatex / Raspa
Luva de grafatex sem costuras, confeccionada de 
algodão reforçado com poliéster de alta tenacidade, 
sua estrutura conta com uma base compacta que 
combina milhares de cachos que criam uma barreira 
de ar que isola a mão de temperaturas médias. Com 
aplique de raspa na palma, na ponta dos dedos e 
entre o indicador e polegar se torna bom o agarre 
ainda que impregnados de óleo e mantem boa 
proteção dos punhos, se adaptam muito bem ao 
tamanho da mão.
 

Luva tricotada com fio de aço sem costuras internas, 
ambidestras e possui grande destreza e conforto. 
Grande resistência ao corte sem sacrificar a 
sensibilidade ao tato, podendo ser utilizada na 
indústria alimentícia, na mão que não manipula a 
faca e  também na indústria metalúrgica e em todos 
tipos de tarefas onde existam altos riscos de corte e se 
necessite grande destreza, para poder segurar as 
peças com firmeza. Disponível com 02 ou 06 fios de 
aço

Luva tricotada em fibras sintéticas combinadas 
anticorte, recoberta em nitrilo foam na palma e 
dedos, palma antiderrapante e punho tricotado em 
elástico.

Isolante para alta tensão confeccionada em borracha 
na cor preta de acordo com as especificações da 
norma ANSI/ASTM D120-95 e testado e aprovado 
pela norma NBR 10622/1989.
 Classe 00 / 2,5 kV, tensão máxima permitida de até 500 V.
Classe 0 / 5 kV, tensão máxima permitida de até 1.000 V.
Classe 1 / 10 kV, tensão máxima permitida de até 7.500 V.
Classe 2 / 20 kV, tensão máxima permitida de até 17.000 V.
Classe 3 / 30 kV, tensão máxima permitida de até 26.500 V.
Classe 4 / 40 kV, tensão máxima permitida de até 36.000 V.

Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor 
cinza, pigmentos em PVC antiderrapante na palma e 
dedos e punho tr icotado em elástico com 
acabamento em overlock.
Opcional: Sem pigmento

Luva de segurança, anti-vibração, tricotada de 
algodão com banho de cloro neoprene na palma e 
face palmar dos dedos, punho com elástico e 
acabamento em overlock. 

 

Luva Nitrílica totalmente recoberta com palma 
reforçada e punho de lona que oferece excelente 
resistência no manuseio de peças de peso médio e 
alto, cortantes e com rebarba, como também, a furos 
e rasgos. Possui a palma reforçada para suportar 
melhor os trabalhos que exigem alta resistência 
mecânica na palma. 

Poliflex 

Grafatex leve

Grafatex pesada Grafatex sem costura

Anticorte �os de aço Poli�ex

Maxicut 5 Vibra�ex

Luva alta tensão SN 296  

Tamanhos

Tamanhos

UNICO

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

P ao XG

Tamanhos

P ao XG

Tamanhos

P ao XG

Tamanhos

M ao XG

UNICO UNICO

UNICO

Tamanhos

M ao XG

Tamanhos

UNICO

Luvas de Segurança
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Master Safe

Grafatex Pesada

Anticorte Fios de Aço 

Maxicut 5

Alta Tensão

Vibraflex

SN 296 

Luva de segurança tricotada em dyneema e fibra de 
vidro recoberta de látex corrugado, possui alta 
destreza para atividades com peças secas ou 
molhadas, altamente recomendada para riscos de 
corte de laminas, metais e vidros. É muito flexível e 
possui baixa espessura que permitem tato preciso 
quando manusear peças pequenas.
 

Tricotada em nylon, banho em PVC especial 
impermeável, dorso e punho em elástico com 
refletivos. Alta resistência mecânica, aderência e 
impermeabilidade, ideal para trabalhos que exigem 
tato e praticidade. Indicado para montagem, 
manutenção e manuseio de ferramentas manuais. 
Confeccionada em cor vibrante e com refletivos 
apropriado para trabalhos noturnos e de baixa 
luminosidade, auxilia na comunicação visual.

Luva confeccionada com anéis em aço cromo-níquel 
com espessura de 0,55 mm e fecho em aço. Possui 
alta resistência a cortes de faca, proporcionando ao 
usuário total segurança, são extremamente duráveis 
oferecendo uma excelente relação custo versus 
benefício. Fechamento em garras permite total 
higienização sem deixar resíduos.

Grafatex / Raspa
Luva tricotada forrada internamente com lã térmica, 
recober ta em látex corrugado na palma e 
parcialmente no dorso, obtém tato e conforto 
térmico para trabalhos que exigem resistência a 
abrasão e impermeabilidade. Um equipamento 
excelente para trabalho de carga e descarga em 
ambiente refrigerado.
 

Luva de segurança tricotada em fio térmico, 
recoberta em látex Foam na palma e parcialmente no 
dorso. Possui boa destreza e aderência para o 
manuseio de peças quentes de até 150ºC, e alta 
resistência abrasiva e ótima relação custo versus 
benefício. O banho com cobertura no dorso permite 
realizar atividades com peças úmidas e/ou oleadas. 

Luva tricotada em fibras sintéticas combinadas 
anticorte, recoberta em nitrilo foam na palma e 
dedos, palma antiderrapante e punho tricotado em 
elástico.

Luva confeccionada em Nylon com revestimento 
interno em manta acrílica que permite o conforto 
para baixas temperaturas, punho fechado em 
poliéster.

Luva confeccionada com fio especial de alta 
tecnologia para proteção térmica de baixa e alta 
temperatura em atividades secas com alta 
temperatura (até 100ºC) ou baixa temperatura (até -
25ºC). Por possuir baixa espessura, facilita o uso 
combinado com luvas impermeáveis, quando é 
necessário em atividades molhadas.

Luva de segurança, anti-vibração, tricotada de 
algodão com banho de cloro neoprene na palma e 
face palmar dos dedos, punho com elástico e 
acabamento em overlock. 

 

Poliflex 

Night�ex - Total e 3/4

Malha de Aço Polar�ex

Maxitherm Therma�ex

Alaska Sibéria

Nylon Câmara fria Vaqueta câmara fria  

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

M ao XG

Tamanhos

M ao XG

Tamanhos Tamanhos

G ao XG

TamanhosTamanhos

UNICO UNICO

UNICO

M ao XG

P P

P

ao ao

ao

XG XG

XG
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Luva confeccionada em Vaqueta com revestimento 
interno em manta acrílica que permite o conforto 
para baixas temperaturas, punho fechado em 
poliéster.
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Alta�ex

Grafatex Pesada

Anticorte Fios de Aço 

Maxicut 5

Alta Tensão

Vibraflex

SN 296 

Luva em silicone totalmente impermeável para 
t e m p e r a t u r a s  a t é  2 5 0 º C  e m  a t i v i d a d e s 
intermitentes, com antiderrapante na palma, 
ambidestra e com punho reto, medindo 35cm de 
comprimento total. Permitir lavagem onde torna sua 
vida útil superior aos produtos tradicionais, 
oferecendo economia ao cliente. 
 

Luva de segurança confeccionada em tecido 
retardante a chamas com tratamento interno 
impermeabilizado, modelo mão de gato. Aprovado 
para proteção das mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e 
contra agentes térmicos(Calor e chamas).

Luva de segurança confeccionada totalmente em 
raspa ignofugada (Punho 20), protegendo as mãos 
do usuário contra agentes térmicos (calor e chama), 
utilizada para proteção contra respingos de metais 
em fusão e calor por contato até 300º C por curto 
espaço de tempo, e com forração especial 
dispersante ao calor, protetor de artéria e tira de 
reforço entre o polegar e indicador.  Punho 
totalmente forrado de lona antichama.

Grafatex / Raspa
Luva de grafatex com fio de aramida e forro interno 
de lã. Recomendado para trabalhos onde a mão 
esteja exposta de forma contínua a elevadas 
temperaturas. O forro de lã permite maior poder 
isolante (500°), seu punho em raspa aberto permite 
uma rápida extração da luva e proteção adequada de 
baixo custo.

Luva de grafatex com fio de aramida e forro interno 
de lã., recomendado para trabalhos onde a mão 
esteja exposta de forma contínua a elevadas 
temperaturas. O punho aberto, permite uma rápida 
extração da luva. Suporta até 250º.

Luva de segurança confeccionada em cloreto de 
polivinila (PVC) verde, com suporte têxtil 100% 
algodão que oferece resistência ao rasgo e absorve a 
transpiração, sua palma áspera antiderrapante 
oferece maior aderência no manuseio de materiais.

Luva Nitrílica produzida com 100% de borracha 
nitrílica, e não há cera, plastificante ou silicone em 
sua formulação, o que pode ocasionar contaminação 
no manuseio ou fabricação de diversos produtos em 
ambiente controlado, possuem resistência mecânica 
a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou 
Vinil/PVC. Não contém talco, amido ou proteínas para 
evitar irritação nas mãos do usuário.

Luva confeccionada em aramida modelo 5 dedos, 
com forro interno protegendo as mãos do usuário 
contra agentes térmicos (calor e chama), possuindo 
d o r s o  a l u m i n i z a d o  s e m  c o s t u r a s  c o m 
aproximadamente 20cm, destinado ao trabalho 
onde exige contato com peças aquecidas de até 
350°C.

Luva de segurança confeccionada em cloreto de 
polivinila (PVC) verde, com suporte têxtil 100% 
algodão que oferece resistência ao rasgo e absorve a 
transpiração, sua palma com granulados oferece 
maior aderência no manuseio de materiais 
impregnados com óleo e graxa.
 

Luva em PVC com suporte têxtil em algodão e punho 
reto com 27 cm de comprimento, palma e dorso 
antiderrapante, mais macia e táctil, proporciona 
mais aderência e sensibilidade para trabalhos 
pesados que necessitem de proteção química e 
mecânica.

Poliflex 

Cozinha industrial

Raspa ignofugada Fundex

Grafatex de �bra aramida Fibra aramida / aluminizada 

PVC PVC granulada

Sensi�ex Petronit  

Tamanhos

Tamanhos

UNICO

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

30

38

40

45

50

60

Tamanhos

Punho 20

Tamanhos

26 36 5646 65

Tamanhos

26 36 46

UNICO UNICO

Tamanhos

26 36 46

Tamanhos

P ao XG
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Luvas de Segurança

Luvas descartáveis
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Maxidry

Grafatex Pesada

Tricotada em nylon e elastano, recoberta de nitrilo 
foam, palma antiderrapante. Seu suporte têxtil feito 
em nylon e seu revestimento em nitrilo oferecem alta 
resistência mecânica e alta destreza. Excelente 
performance abrasiva, e seu tratamento Foam Oil 
impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, 
ácidos, solvente e bases alcoóis. Devido o dorso 
aberto, ao usá-la com químicos é necessária a 
aplicação de creme de proteção.
 

Luva em látex natural  e neoprene com reforço extra, 
e palma antiderrapante. Alta resistência química e 
mecânica em função de sua espessura, sua 
composição em látex e neoprene garantem mais 
maleabilidade e mobilidade nos movimentos. 

Luva em algodão revestida com látex corrugado 
laranja que permite excelente manuseio de objetos 
secos e molhados, inclusive químicos. Alta 
Resistência Mecânica e otima resistência a corte e 
furos, oferecendo segurança ao usuário em situações 
mecânicas, químicas, baixa e alta temperatura.

Grafatex / Raspa

Grafatex / Raspa

Grafatex / Raspa

Grafatex / Raspa

Grafatex / Raspa

Luva de segurança tricotada em algodão reciclado, 
revestida em látex natural corrugado na palma e 
dedos, punho em elástico. Recomendado para 
Manuseio de peças secas e úmidas, serviços de 
manutenção, logística e construção civil. Manuseio e 
serviços com ferragens, madeira, alvenaria e 
ferramentas manuais.

 

Luva para procedimento não cirúrgico, fabricada em látex de borracha natural. 
Tipo não estéril, ambidestra, punho com virola. Produto de uso único "PROIBIDO 
REPROCESSAR".
 

 Luva produzida em vinil transparente ambidestra (não contem látex), este 
equipamento é forte o suficiente para sua reutilização e econômico. Não possui 
costuras protegendo as mãos do contato com produtos químicos e respingos. A 
camada fina de vinil oferece uma combinação de maciez, flexibilidade e tato. 
OPÇÕES – Com amido ou Sem amido

Luva fabricada 100% em borracha natural Látex, na cor preta com acabamento do 
punho em virola, mais espessa que as luvas descartáveis, possui excelente 
resistência a abrasão e rasgos, permitindo inclusive que seja higienizada e 
reutilizada principalmente para a manipulação de tinturas em salões de beleza. 
Possui resistência química contra detergentes, sabões, amoníaco e similares, 
alcoóis, éteres, cetonas e ácidos orgânicos.
 

Luva plástica descartável em polietileno de alta densidade, ambidestra, com 
espessura de 0,02 microns, transparente, dobrada em pares.
Pacote com 100 unidades.

Látex neoprene

Coral Reci�ex

Procedimento

Vinil com e sem amído

Maxiblack

Polietileno

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

P ao XG

P P

P

XP

P

P

ao ao

ao

ao

ao

ao

XG XG

XG

XG

XG

XG

UNICO
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PRATICAMENTE INQUEBRAVEL

Óculos de segurança, com armação confeccionada em TPU flexível, com 
tecnologia flex, moldável ao rosto trazendo melhor segurança e maior 
conforto ao usuário. Seu design permite uma visão panorâmica,ventilação 
indireta, com tratamento antirisco e anti embaçante. O modelo possui 
presilhas fixas nas laterais da armação com elástico de memória para ajuste 
a face do usuário. 

Óculos Flex

Óculos Predador

Lente Incolor - Lentes para uso em condições normais de luminosidade*.
Lente Cinza (Fumê) - Tonalidade 3.0 - Usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. 
Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 385nm.
* A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lente transparente (incolor).

Lente Incolor - Lentes para uso em condições normais de luminosidade*.
Lente Cinza (Fumê) - Tonalidade 3.0 - Usada em ambientes externos onde a luz

do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de
99,9% da radiação ultravioleta até 385nm.

Lente In-Out - Lente incolor com revestimento de filme espelhado para 
trabalhos com variações de luz (ambientes inter

Óculos de segurança, com tecnologia flex, armação e hastes confeccionada em TPU, totalmente 
flexíveis, design moderno. Lente de policarbonato injetado na armação, trazendo maior segurança, 
com tratamento ultra antirrisco e anti embaçante, maior durabilidade, leveza e conforto ao usuário



Óculos de Segurança

Grupo BT   .   EPI        www.grupobt.com.br

Cross Sniper

Raptor Turbine

Spy Runner

Persona

Eagle V-Max

Discovery

Óculos de Segurança com meia armação e alta 
resistência ao impacto e protetor nasal de silicone 
para melhor conforto. As cores CINZA e IN-OUT são 
contra luminosidade intensa frontal.
 

Óculos de segurança com lente de proteção em 
pol ic arbonato  com tratamento  ant i r r i sco, 
antiembaçante e UV*, protetor nasal injetados do 
mesmo material e haste vazada tipo espátula.

Óculos de segurança em meia armação, lente de 
proteção em policarbonato com tratamento 
antirrisco, antiembaçante e UV*, protetor nasal de 
silicone.
 

Óculos de segurança com ventilação indireta, lente 
de proteção em policarbonato com tratamento 
antirrisco, antiembaçante e UV. Com proteção interna 
removível em espuma, protetor nasal injetados do 
mesmo material e haste vazada tipo espátula com 
elástico.
 
 

Óculos de segurança com lente de proteção em 
pol ic arbonato  com tratamento  ant i r r i sco, 
antiembaçante e UV. Protetor nasal injetado do 
mesmo material e haste tipo espátula. A cor CINZA é 
contra luminosidade intensa frontal.
 

Óculos de segurança com lente de proteção em 
pol ic arbonato  com tratamento  ant i r r i sco, 
antiembaçante e UV*, protetor nasal injetado do 
mesmo material, haste com comprimento regulável, 
com cordão. Possibilita a instalação de clipe para 
colocação de lentes graduadas (item opcional, 
vendido separadamente sob consulta).

 

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

Óculos de segurança com lente de proteção em 
pol ic arbonato  com tratamento  ant i r r i sco, 
antiembaçante e UV*, protetor nasal injetado, haste 
com comprimento e inclinação reguláveis, com 

Óculos de segurança com lente de proteção em 
pol ic arbonato  com tratamento  ant i r r i sco, 
antiembaçante e UV*, protetor nasal de silicone, 
haste com comprimento e inclinação reguláveis, com 
cordão.

O Óculos de Segurança com acessório facial V-Mask 
tem 7 aberturas de ventilação superior, 6 aberturas 
de ventilação inferior e ventilação indireta. 
Acompanha acessório facial, confeccionado em 
acrílico que protege contra poeira e respingos.  Em 
hipótese alguma o acessório pode ser utilizado como 
protetor facial. 

Disponível – Incolor / Cinza / In Out Disponível – Incolor / Cinza / In Out

Disponível – Incolor / Cinza / In Out Disponível – Incolor / Cinza

Disponível – Incolor / Cinza 

Disponível – Incolor / Cinza 

Disponível – Incolor 
Disponível – Incolor / Cinza 

Disponível – Incolor / Cinza 

Disponível – Incolor / Cinza
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Acompanha bateria com 
Kit de carregadores:
1-Cordão 
1-Carregador bivolt; 
1-Bolsa de Microfibra
1-Carregador de tomada de 12 volts (auto) 

Óculos de Segurança
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Everest New Win

Turbine Mercury

Aero Laser

Spark Dieletric

Spot G520 SRX

Óculos de segurança ampla visão, com lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, ventilação indireta, 
armação em silicone e elástico de memoria ajustável. 
Acompanha bolsa em nylon para armazenagem.
 

Óculos de segurança ampla visão, com lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, ventilação indireta, 
armação em silicone e elástico de memoria ajustável. 
Acompanha bolsa em nylon para armazenagem.
 

Óculos de segurança com ventilação direta, lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, proteção interna 
removível em espuma e protetor nasal injetado no 
mesmo material com haste tipo espátula com 
elástico.
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, protetor nasal injetado 
no mesmo material com haste emborrachada e 
sustinete (cordão).
 
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, protetor nasal injetado 
no mesmo material com haste regulável em dois 
estágios e sustinete (cordão).
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato oftálmico, obtém 
tratamento anti-risco e anti-embaçante, seu 
protetor nasal é confeccionado em borracha e sua 
haste é do tipo espátula no qual possui quatro led's 
laterias com acionamento manual que auxiliam em 
locais de baixa luminosidade.
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, protetor nasal de silicone 
e haste parcialmente emborrachada.
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato flexível, com tratamento 
anti-risco, anti-embaçante e UV, suporte nasal de 
borracha e haste extremamente flexível. 
Não possui componentes metálicos. (Peso 18gr)
 
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante, suporte nasal injetado no 
mesmo material e haste com proteção lateral e 
armação que possibilita a lente de qualquer tipo de 
graduação. 
 

Óculos de segurança ampla visão, modelo balístico 
com lente de proteção em policarbonato com 
tratamento anti-risco, anti-embaçante, UV e 
respingo de produtos químicos, armação recoberta 
em borracha macia para melhor vedação, e sistema 
de ventilação indireta na parte frontal e elástico para 
melhor ajuste.

Disponível – Incolor / Cinza Disponível – Incolor / Cinza

Disponível – Incolor / Cinza Disponível – Incolor / Cinza

Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado

O acionamento dos led's, podem ser opcionais como 
lanterna ou tipo pisca-pisca.
Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado

Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado

Disponível – Incolor Disponível – Incolor / Cinza
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Delta Militar G231 RFX GRX

Sniper Eagle

Runner Spyder

Blackcap

Solda redondo Solda Quadrada

Óculos de segurança com ventilação direta e lente em 
policarbonato com tratamento anti-risco, anti-
embaçante, UV e resistência balística, estrutura 
interna de borracha macia para resistência contra 
impacto e hastes removíveis para colocação de 
elástico onde garante melhor ajuste.
Norma ANSI Z87.1 -  Testado com calibre 0.15, peso projectil de 5.8 
gramas tipo T37, velocidade de 640 a 660 pés/segundo. 
 

Óculos de segurança ampla visão, com lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante, UV e respingo de produtos 
químicos, com adaptador interno para colocação de 
clipe de graduação, sistema de ventilação indireta na 
parte frontal e elástico para melhor ajuste.
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente em 
policarbonato com tratamento anti-risco, anti-
embaçante e UV, protetor nasal injetado no mesmo 
material com haste vazada.
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, protetor nasal de silicone 
e haste regulável em três estágios de comprimento e 
inclinação e sustinete (cordão).
 

Óculos de segurança com ventilação direta e lente de 
proteção em policarbonato com tratamento anti-
risco, anti-embaçante e UV, protetor nasal injetado 
do mesmo material e haste regulável em dois 
estágios e sustinete (cordão).
 

Óculos de segurança com lente de proteção em 
policarbonato com tratamento anti-risco, anti-
embaçante e UV, proteção interna emborrachada 
para maior conforto e vedação, protetor nasal em 
silicone macio e haste tipo espátula, acompanha este 
modelo o suporte de elástico para trabalhos em 
altura.

Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, anti-embaçante, anti-estatico e UV, protetor nasal 
injetado do mesmo material e haste vazada. Este modelo oferece como opcional a proteção interna de espuma E.V.A que impossibilita a entrada de 
partículas, oferecendo maior conforto e vedação. Possui suporte de elástico para trabalhos em altura e as lentes podem ser substituídas a qualquer 
momento. Não possui componentes metálicos. (Peso 18gr)
 
 

Óculos de segurança para solda com armação única 
confeccionada em PVC verde e válvulas para 
ventilação indireta, possui visor fixo ou articulado e 
elástico para melhor ajuste. Utilizado em solda 
oxicetilênica com lentes redondas 50mm. OBS – 
Somente acompanha o óculos a lente incolor, outras 
tonalidades vendido separadamente.
 

Óculos de segurança para solda com armação única 
confeccionada em PVC verde e válvulas para 
ventilação indireta, possui visor fixo ou articulado e 
elástico para melhor ajuste. Utilizado em solda 
oxicetilênica com lentes retangulares 51 x 108mm.  
OBS – Somente acompanha o óculos a lente incolor, 
outras tonalidades vendido separadamente.

Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado 

Disponível – Incolor / Cinza

Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado Disponível – Incolor / Cinza

Disponível – Incolor / Cinza Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado

Disponível – Incolor / Cinza / Espelhado
Par de lentes incolor
Par de lentes cinza
Armação auxiliar com espuma
Armação auxiliar com EVA, 
Estojo portátil

Acessórios vendido separadamente:
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Hawk Condor

Starling Bluebird

Sparrow Albatross

Phoenix Canary

Altimiter

Óculos destinado a proteção do usuário contra 
projeção de partículas sólidas, calor radiante e 
respingos químicos. 2 lentes para proteção contra 
impacto e calor radiante. Excelente opção para 
bombeiros. Ampla visão periférica. Tira elástica 
ajustável. Filtra 99,9% de radiação UV.
 

Óculos destinado a proteção do usuário contra 
projeção de partículas sólidas, e respingos químicos.
Ampla visão. Permite perfeita selagem na face. Tira 
elástica ajustável. Filtra 99.9% de radiação UV.
 

Óculos feminino destinado a proteção da usuária 
contra projeção de partículas sólidas. Apresenta 
design moderno, proteção frontal e parcialmente 
lateral, formato anatômico que permite excelente 
conforto e aderência à face. Muito leve, permite 
longo tempo de uso sem incômodo. Protetor nasal 
confortável.
 

Óculos destinado a proteção do usuário contra 
projeção de partículas sólidas. Design moderno, com 
proteção frontal e parcialmente lateral. Proteção na 
região da sobrancelha. Lente formada por uma única 
peça. 5 regulagens de comprimento da haste. 
Protetor nasal universal. Filtra 99,9% de radiação UV.
 
 

Óculos destinado a proteção do usuário contra 
projeção de partículas sólidas. Design moderno, com 
proteção frontal e parcialmente lateral. Formato leve 
que envolve a face e permite boa aderência. Lente 
formada por uma única peça.Protetor nasal universal
Excelente relação custo/benefício. Filtra 99.9% de 
radiação UV.
 

Design moderno, apresenta proteção frontal e 
parcialmente lateral, formato anatômico que 
permite excelente conforto e aderência à face. Opção 
de utilização com tira elástica ou hastes (ambos 
acompanham o produto). Protetor contra poeira e 
ventilação indireta. Hastes moldáveis para ajuste e 
maximizar conforto nas orelhas.  Opções de lente, 
incolor, amarelo e cinza.

Óculos destinado a proteção do usuário contra 
projeção de partículas sólidas. 4 regulagens de 
comprimento da haste. Proteção na região da 
sobrancelha. Hastes moldáveis para melhor 
acomodação nas orelhas. Filtra 99,9% de radiação 
UV. 
 

Óculos destinado a proteção do usuário contra 
projeção de partículas sólidas. Permite o uso sobre 
óculos de lente graduada. Ampla proteção lateral 
com ventilação. Lente formada por uma única peça. 
Opção de lente incolor, cinza e Shade#3 e Shade#5, 
para trabalhos em ambiente de solda.
 
 

O óculos de proteção Altimiter é indicado para aplicações gerais. Possui espuma extra 
protetora que evita possível contato de poeira com os olhos do usuário. 

Proteção Ultravioleta. 
Antirrisco
Antiembaçante
Antiestático
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CONSTRUÇÃO

Indicação

Indicação

Indicação Indicação

Indicação

Indicação

Características

Características

Características Características

Características

Características

Vantagens

Vantagens

Vantagens
Vantagens

Vantagens

Vantagens

Embalagem

Embalagem

Embalagem
Embalagem

Embalagem

Embalagem

Bisnaga 200 g

Bisnaga 200 g

Bisnaga 200 g

INDUSTRIAL

Bisnaga 200 g

MICRO-BIO

TINTAS

Bisnaga 200 g

ACID

SPECIAL

Bisnaga 100 g
Bisnaga 200 g
Bombona 1 kg
Bombona 4 kg

Construção civil, postos de 
gasolina, indústria metal 
mecânica, manutenção 
industrial, gráficas, etc.

Indústria alimentícia, coleta de 
lixo,  abatedores,  bancos,  
pedágios, etc.

Indústria automotiva, pinturas e 
colagens em geral, indústria 
metal-mecânica, etc.

Indústria de calçados, 
manutenção industrial e 
automotiva, minerações, 
pinturas e colagens, etc.

Siderurgia, manutenção 
industrial e automotiva, 
minerações, etc.

Grupo 1, com alto poder 
hidratante, com silicone, água 
resistente.

Grupo 3, água resistente,  ação 
bacteriostática, com 
branqueador ótico (visível a luz 

Creme protetor Grupo 3, com 
alto poder hidratante, sem 
silicone e com branqueador 
ótico (visível à luz 

Creme protetor grupo 3, água 
resistente, sem silicone, com 
branqueador ótico (visível à luz 
negra).

Creme protetor grupo 2, 
hidrossolúvel, com silicone.

Proteção efetiva contra 
produtos solúveis em água, óleo 
de corte, argamassa, cimento, 
óleos em geral e solventes.

Proteção contra ação de 
microorganismo  (bactérias e 
fungos).

Ideal para uso em processos de 
pintura e colagem, facilita a 
remoção de tintas, proteção 
efetiva contra produtos solúveis 
em água, tintas, solventes e 
colas.

Ideal para uso com ou sem água 
no processo, facilita a remoção 
de sujidades, proteção efetiva 
contra vários agentes químicos, 
hipoalergênico.

Ideal para uso sem água no 
processo, facilita a remoção de 
sujidades, proteção efetiva 
contra óleos, graxas, solventes, 
pós, colas e resinas.

Indústria química, tratamento 
de efluentes, processo de 
limpeza pesada, laboratórios, 
etc.

Creme protetor grupo 3, água 
resistente, alto poder hidratante.

Proteção efetiva contra 
substâncias de caráter ácido e 
básico.
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SPECIAL GOLD

Indicação

Indicação

Indicação Indicação

Indicação

Indicação

Características

Características

Características Características

Características

Características

Vantagens

Vantagens

Vantagens Vantagens

Vantagens

Vantagens

Embalagem

Embalagem

Embalagem
Embalagem

Embalagem

Embalagem

Bisnaga 200 g

Bisnaga 120 g

Bisnaga 200 g

Bisnaga plástica 50 g.

OFFICE

UV FPS 40 3 EM 1

FACIAL GOLD FPS 40

UV FPS 30

Re�l
Bisnaga 120 g
Bisnaga 200 g
Frasco 120 g
Bombona 1 kg
Bombona 2 kg

UV FPS 60

Bisnaga 120 g
Bisnaga 200 g
Frasco 120 g
Bombona 1 kg
Bombona 2 kg
Bombona 4 kg

Indústria de calçados, 
manutenção industrial e 
automotiva, minerações, 
pinturas e colagens, etc.

Agricultura, Construção de 
rodovias, telefonia, industria de 
energia, manutenção em geral, 
etc.

Coleta de lixo, bancos, pedágios, 
caixas, área administrativa, etc.

Extrativismo, agricultura, 
segurança pública, PSF, 
construção civil, etc.

Extrativismo, agricultura, 
segurança pública, PSF, construção 
civil, etc.

Coleta de lixo, bancos, pedágios, 
caixas, área administrativa, etc.etc.

Creme protetor grupo 3, água 
resistente, sem silicone, sem 
branqueador ótico, com 
essência.

Creme protetor grupo 3, água 
resistente, formulação oil free, alto 
poder hidratante.

Creme protetor Grupo 3, alto poder 
hidratante, ação antisséptica, com 
vitamina e, com triclosan.

FP UVA 24, oil free, resistente à 
água, levemente perfumado, 
loção emulsionada, 
hipoalergênico, testado 
dermatologicamente.

Protetor facial, FP UVA 13,5, efeito 
mate (sem brilho) oil free, 
resistente à água, levemente 
perfumado, loção emulsionada 
com base, vitamina E (ativo 
hidratante e anti-oxidante).

Creme protetor grupo 3, alto poder 
hidratante, ação antisséptica, com 
vitamina e, com triclosan.

Facilita a remoção de sujidades, 
proteção efetiva contra vários 
agentes químicos, 
hipoalergênico.

Proteção efetiva contra vários 
agentes químicos, proteção contra 
radiações UVA/UVB.

Protege contra a ação de 
microorganismos (bactérias e 
fungos).

Hidrata e protege 60 vezes mais a 
pele contra a radiação UVA e UVB.

Ação imediata, fotoproteção 
diária, protetor + base.

Protege contra a ação de 
microorganismos (bactérias e 
fungos).
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PROTETOR LABIAL FPS 30 CORPORAL GOLD FPS 40

BAG RÍGIDO
NO WHITE FPS 35

Re�l 4 kg

Bisnaga plástica de 120 g

REPELENTE GOLD 

FPS 30 COM REPELENTE

Indicação

Indicação

Indicação

Indicação

Indicação

Características

Características

Características

Características

Características

Vantagens

Vantagens

Vantagens
Vantagens

Vantagens

Embalagem

Embalagem

Embalagem Embalagem

Embalagem

Áreas com grande circulação. Extrativismo, agricultura, 
segurança pública, PSF, 
construção civil, etc.

Ideal para aplicação em área 
com pelos, fácil espalhamento.

Extrativismo, agricultura, 
PSF, segurança pública,  
construção cívil, etc.

Ação imediata.

Bisnaga 120g

FPS UVA 15,  protetor solar 
colorido, uso corporal, 
Vitamina E,  água resistente, 
hipoalergênico, formulação 
oil free, dermatologicamente 
testado.

FP UVA 17, sem dióxido de 
titânio (sem efeito branco), 
oil free, resistente à água, 
levemente perfumado, 
vitamina e (ativo hidratante e 
anti-oxidante), loção 
emulsionada, hipoalergênico, 
testado dermatologicamente.

Dispenser com bag rígido, armação 
plástica.

Extrativismo, agricultura, 
segurança pública, PSF, 
construção civil, etc.

Extrativismo, agricultura, 
construção civil, áreas 
endêmicas (dengue, 
chikungunya, zika virus, 
malária)

Extrativismo, agricultura, 
construção civil, áreas 
endêmicas (dengue, 
chikungunya, zika virus, 
malária)

Oil free, água resistente, loção 
emulsionada, repelente atóxico, 
FP UVA 11, hipoalergênico, 
dermatologicamente testado, 
com vitamina E.

Ativo ir 3535, aplicação a cada 
4 horas, não contém DEET

Bisnaga plástica 120 g com 
tampa Flip-top
Bombona 2 kg com bico dosador
Bombona 4 kg com bico dosador

Repelente atóxico, oil free

Com icaridin, não contém 
DEET, para todos os tipos de 
pele.

Frasco plástico de 120 
ml/110 g com válvula spray
Aerossol 120 g/150 ml

Hidrata e protege 30 vezes 
contra a radiação uva e uvb.
Stick labial com 5 g.

Stick labial, com vitamina E, 
própolis e óleo de rícino. 
Evita ressecamento de 
mucosas pela ação do frio, 
vento e radiação UVA/UVB

Dispensação econômica e higiênica do 
produto, tecnologia  única no mercado.

Indicação

Características

Vantagens

Embalagem
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SOLUMAX

SOLUGELWIPES

RENOVARE

Características

Vantagens

Embalagem

HAND GREEN

Características
Características

Características
Características

Vantagens
Vantagens

Vantagens Vantagens

Embalagem Embalagem

Embalagem

Embalagem

Limpeza das mãos em 
serviços pesados, toalhas 
embebidas em aloe vera e 
D-limoneno.

Limpa mãos desengraxante, 
com lanolina e D-limoneno.

Alto poder hidratante, 
contém alfa-hidroxiácidos.

Bisnaga plástica de 100 g 
com tampa Flip-top

Promove a renovação 
celular, hidrata a pele 
profundamente, uso 
durante/pós trabalho, 
protege contra agentes 
químicos.

Remoção de sujidades 
médias, óleos e graxas das 
mãos sem agredi-las, limpa 
a seco, limpador natural, 
hidratação da pele.

Frasco plástico de 400 g 
c/tampa Flip-top.
Bombona plástica de 2 ou 4 
kg com válvula dosadora.

Uso em áreas de saúde e 
alimentos. Não resseca a 
pele, não irritante, 
desinfecção instantânea, 
produto registrado na 
ANVISA Grau 2.

Remove graxas e óleos, 
tintas acrílicas, pigmentos  e 
fuligem. PH neutro. 
Ecologicamente correto. 
Contém hidratantes e 
emolientes.

Bag rígido 4L. Econômico 
até 2000 acionadas - 2ml 
cada. Embalagem de grande 
capacidade, evitando trocas 
constantes em comparação 
a outros sistemas).

Limpador desengraxante 
natural multi-uso para 
remoção de sujidades.

Gel de assepsia a seco, 
contém glicerina.

Bombona de 950g/ 1 litro

Remove sujidades pesadas, 
absorve graxas e gorduras, 
limpeza a seco.

Balde 72 toalhas
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Capuz Balaclava Capuz modelo carrasco Arco Elétrico NR10

Capuz modelo balaclava (abertura olhos e nariz) 
confeccionado em malha de fibra aramida com uma 
ou duas camadas antichama, proteção da face e 
pescoço. Indicado para trabalhos que precisam de 
proteção térmica (Chama / Calor). 
Resistente a temperatura até 300°C.

 confeccionado em tecido retardante a chama com 
duas camadas, sua área de visão 250 x 500 mm com 
lente confeccionada em dupla camada tratadas com 
proteção de Infravermelho, Ultravioleta e partículas 
multidirecionais. Indicado para trabalhos que 
precisam de proteção contra agentes térmicos (Arco 
Elétrico). 

Capuz modelo forneiro confeccionado aramida 
aluminizado, lente protetora confeccionada em 
dupla camada em policarbonato incolor ou verde. 
Destinado para atividades com exposição ao calor 
radiante e a respingo de metal. Indicado para 
trabalhos em fundições, manutenção, indústrias 
metalúrgicas, montadoras, soldadores e como 
isolante térmico. Resistente à temperatura até 
800°C.

Capuz modelo carrasco confeccionado em material 
laminado sintético (BT 400) amarelo, com visor 
laminado sintético incolor e fechamento por meio de 
solda eletrônica. Destinado para atividades de carga 
e descarga de produtos químicos. Indicado para 
trabalhos que precisam de proteção contra respingos 
de produtos químicos. 
 

Mangotes fabricados com fios de aço de alta 
performance tricotados sem costura, garantindo 
maior segurança e maleabilidade ao usuário. 
Utilizados em atividades onde existe o risco de corte 
na região do braço e antebraço, possui alta 
resistência a cortes de faca, proporcionando ao 
usuário total segurança.
Disponível – 1, 2, 4 fios de aço.
Tamanho Disponível – 40cm

Mangote confeccionada em fio Spectra de alta 
resistência a cortes oferece proteção e conforto ao 
usuário. Seu sistema de fechamento por velcro e 
elástico permite um perfeito ajuste e evita que o 
material deslize. De fácil higienização e rápida 
secagem, é ideal para ambientes frigoríficos.
Tamanho Disponível – 30cm, 56cm

Mangote confeccionada em grafatex de fibra de 
aramida, muito flexível. Não provoca irritação ou 
alergia ao contato contínuo com a pele. Ideal para a 
manipulação de objetos de grandes dimensões que 
devem ser suportadas por ambos os braços. 
Fechamento na parte superior sem velcro. 
Tamanho Disponível – 40cm

Mangote confeccionada polietileno descartável e 
fechamento de elástico, indicadas para uso em 
ambientes onde o risco de contaminação seja baixo, 
caracterizado apenas por poeiras, partículas ou 
névoas de pouca ou nenhuma toxicidade. Não 
provoca irritação ou alergia ao contato contínuo com 
a pele. 
Tamanho Disponível – Único

Capuz Tipo Forneiro Capuz Antiácido 

Mangote Fios de Aço Mangote Danny Spectra

Mangote Grafatex Mangote Polietileno
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Macacão VIC 1500

VIC1800

VIC2300

VIC1500
VICCFR

VIC4000

Macacão VIC 2300

Macacão VIC 1800

Macacão VIC 4000

Macacão VICCFR

É confeccionado com exclusivo tecido SMS. Antiestático, altamente respirável, tornando-o ideal para operações em ambientes quentes, com uma barreira especialmente eficaz contra 
particulas dos secos, respingos e (spray) limitados.

A vestimenta de proteção 2300 Plus é confeccionado por uma exclusiva barreira de polietileno, incluindo uma camada interior não tecida bicomponente, cuja combinação confere uma 
barreira excelente contra diversos produtos químicos perigosos, sendo ao mesmo tempo leve e ainda assim relativamente resistente e dúravel. Consulte a tabela de permeação química.

A vestimenta de proteção 1800 é confeccionado com laminado de polietileno. Antiestático,leves e respiráveis, oferece conforto e proteção, com uma barreira especialmente eficaz contra 
partículados secos, respingos e aerossóis (spray) limitados. 

A vestimenta de proteção M4000 é confeccionado em tecido exclusivo de multicamadas têxtil de alta leveza e com contato agradável, reconhecido pelo seu peso leve e, ainda assim 
toque têxtil robusto e durável, barreira excepcional contra produtos químicos de alta periculosidade.

Confeccionado com um material não propagador de chama, concebido para ser utilizado sobre vestuário de tecido de proteção térmica, fornecendo proteção contra líquidos químicos, 
sem comprometer a proteção do trabalhador em caso de incêndio.
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Avental e Jaqueta de Raspa

Saneamento

Capa e Camisa e Calça de PVC

Conjunto Motoqueiro e Avental e PVC

Avental confeccionado em raspa, tiras em raspa no pescoço e na cintura 
presas por meio de fivelas para ajuste. Proteção contra agentes abrasivos e 
escoriantes, para uso em soldagens e processos similares.

Nas opções, com ou sem emenda. Nos tamanhos:  1,00 x 0,60 ou 1,20 x 0,60.

Blusão confeccionado em raspa, fechamento em velcro e ou fechamento por 
botão de pressão. Proteção contra riscos de origem mecânica (abrasivos e 
escoriantes).

Macacão de segurança, confeccionado em tela de poliéster revestida de PVC 
em ambas as faces (KP 400), capuz com cordão para ajuste, mangas 
compridas, fechamento frontal através de zíper de plástico e velcro, costuras 
através de  solda eletrônica.

Jardineira de segurança, confeccionada tela de poliéster de PVC em ambas as 
faces (Trivira KP 500), com peito alto tiras fixas reguláveis por argolas, com 
botas de PVC aclopadas com solda eletrônica. Proteção para trabalhos em 
locais alagados, poluídos, inundados e em valas.

Capa de segurança, com capuz, com mangas. As capas são confeccionadas 
em tecido de poliéster revestido em PVC em uma face, fechamento frontal 
através de quatro botões de pressão de plástico e costuras através de solda 
eletrônica.  

Calça  com cordão  sintético  na cintura para ajuste; e blusão simples, com 
capuz e mangas compridas, tamanhos G e GG. Todo o material é  
confeccionado em  tela  sintética e revestida de PVC em uma face. A Jaqueta  
possui fechamento frontal através de botões de pressão plástico e são 
costuradas por meia de solda eletrônica.  

Conjunto motoqueiro (jaqueta/calça) confeccionado em laminado sintético 
impermeável, sendo jaqueta com gola alta sem capuz, dois bolsos 
chapeados com proteção, fechamento em zíper com pala em velcro para 
evitar penetração de agua, elástico na cintura e punho elástico e velcro 
regulável, refletivo na costas. Calça com elástico na cintura, bolso com 
tampa, zíper nos tornozelos. Costuras através de solda eletrônica.

Avental modelo frontal sem mangas, confeccionado em laminado sintético 
impermeável, com ajuste na região da cintura e tira de sustentação no 
pescoço. Indicado para trabalhos que precisam de proteção contra respingos 
proveniente a agua.  Tamanho – 60cm x 1,20m
Disponível nos materiais – PVC Forrado, Trevira, BT 400, BT 1000.
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Capa 7/8 Fire DX Risco 2

Macacão Fire DX

Conjunto herbicida Agro DX Plus

 Camisa e Calça Fire DX,

Camisa e Calça Fire DX Dielectric-Safe

Conjunto Apicultor

Abertura frontal, fechamento com velcro e pala 
protetora, gola F1, punho com elástico e velcro de 
ajuste, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO 
E ATPV bordados, confeccionada com tecido 
retardante à chama. Confeccionado com tecido 
retardante à chama,100% ALGODÃO, 270 G/M² - 8OZ, 
utiliza-se linha 100% META ARAMIDA FIREFLY e faixa 
refletiva padrão 3M. Para proteção do usuário contra 
arco elétrico e fogo repentino, desenvolvida para 
atendimento das normas (NFPA2112 e NFPA70E-
NR10). 
 

Abertura frontal, fechamento com zíper e pala 
protetora, gola colarim esporte com pé de gola, 
manga canhão, meio cós elástico de 50mm, 2 bolsos 
frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros chapados, 
reforço entre pernas, identificação do EPI, RISCO E 
ATPV bordados,  confeccionada com tecido 
retardante à chama, conforme normas (NFPA2112 e 
NFPA70E - Nr10).
 

Gola acoplada ao capuz ajustável em cordão, 
abertura frontal pato com fechamento em velcro, 
barra com ajuste em cordão, calça tipo pijama com 
reforço duplo no ganjo dianteiro e traseiro, estampa 
frontal c/ normas de uso, ajuste em elástico de 10mm 
parte traseira para ajuste anatômico, fechamento 
reforçado e barra pronta. Avental com cadarço. 
Confeccionado em tecido sarja 315 grs, 50% algodão 
e 50% poliester, alvejado e purgado, tingimento em 
ambas as fibras e com propriedade hidrorrepelente. 
Avental: tecido tela 100% poliester revestido de pvc 
90g, com costuras reforçadas.
 

Abertura frontal, fechamento com botões anti-
chama e pala protetora, gola colarim esporte com pé 
de gola, punho com carcela e botão, confeccionada 
com tecido retardante à chama. Calça com braguilha 
botão com proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 7 
passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos 
traseiros chapados, reforço entre pernas. Opção com 
ou sem faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E 
ATPV bordados,  confeccionada com tecido 
retardante à chama.
 

Abertura frontal, fechamento com botões anti-
chama e pala protetora, gola colarim esporte com pé 
de gola, punho com carcela e botão, confeccionada 
com tecido retardante à chama, conforme normas 
(NFPA2112 e NFPA70E -Nr10). Calça com braguilha 
botão com proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 7 
passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos 
traseiros chapados, reforço entre pernas. Opções com 
ou sem faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E 
ATPV bordados. Para proteção do usuário contra arco 
elétrico e fogo repentino. Esta vestimenta é 
desenvolvida para atendimento das normas 
(NFPA2112 e NFPA70E-NR10). 
 

Vestimenta tipo macacão apicultor confeccionado 
em tecido poliamida/algodão, capuz integrado e 
articulado, fechamento em zíper, bolso laterais e de 
ferramentas e punho em malha e elástico no 
tornozelo. Indicado para manuseio de apiário, coleta 
de enxames, reflorestamento, apicultura migratória, 
picadas de insetos em geral, extermínio de enxames 
entre outros.

Tamanho Disponível – P, M, G, GG, XG.

Disponível nas cores: Cinza, Azul Royal, Laranja e Caqui.   
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Macacão IP60

Macacão IP100

Macacão IP260

Conjunto de segurança confeccionado em não-tecido, composto por três camadas de polipropileno, denominado SMS (Spun-Melt-
Spun). Duas bases Spun são unidas pelo Melt, conferindo ao material excelente resistência mecânica e estabilidade dimensional. A 
camada de Melt-Blown é que garante a efetiva barreira contra partículas. Indicadas para uso em ambientes onde o risco de 
contaminação seja baixo, caracterizado apenas por poeiras,partículas ou névoas de pouca ou nenhuma toxicidade.

 Suas aplicações mais comuns são: Aplicação de tintas e vernizes, acabamento e laxação de partes, operações onde se visa à proteção 
do material manipulado, limpeza geral e outras atividades de baixo risco.
 
 

Quanto à construção do nãotecido laminado, utilizado na fabricação do INTER PROT® IP 100, existem três estruturas dispostas com a 
seguinte composição e da seguinte forma:

Não tecido Laminado INTER PROT® - 50g/m2 (branco):
1 ) Filme de Polietileno exterior do nãotecido laminado) 23 g/m2         2 ) Hot Melt (adesivo laminado) 2 g/m2
3 ) Nãotecido em polipropileno (interior do nãotecido) 25 g/m2

A retenção de partículas mínima do material é de 0,5 micron, barreira esta que é garantida apenas considerando a retenção do Filme 
de Polietileno, porém a sobreposição de camadas e a ação do Hot Melt propiciam uma proteção ainda maior. São indicadas para uso 
em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou névoas de pouca toxicidade. Suas 
aplicações mais comuns são: Salas de pintura, alumina, cimenteiras, fabricantes de pneus e borrachas, laminações de alumínio, fibra 
de vidro ou carbono, montadoras e serviços de manutenção e limpeza geral.
 
 

Quanto à construção do não tecido laminado, utilizado na fabricação do INTER PROT® IP 260, 
existem duas estruturas dispostas com a seguinte composição:

Nãotecido Laminado Inter Prot® - 65g/m2 (amarelo):
1 ) Filme de Polietileno (exterior do nãotecido) 30 g/m2;     2 ) Nãotecido em polipropileno (interior do nãotecido) 35 g/m2.

Indicadas para uso em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado por produtos químicos agressivos à pele, na 
forma sólida ou líquida. Suas aplicações mais comuns são: Laboratórios, manipulação de defensivos agrícolas, contato com 

combustíveis fósseis minerais ou vegetais, indústria de papel e celulose, metalúrgicas e outras aplicações onde haja risco de 
exposição a produtos químicos nocivos à pele.

 
 

Tamanhos

Tamanhos

Tamanhos

P

P

P

ao

ao

ao

XXG

XXG

XXG
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Jumbo Vicsa Gladiador 

Mark V

Os Protetores modelo abafador são indicados para 
proteção do sistema auditivo, ajudando a reduzir a 
exposição aos níveis de ruídos e outros sons. Dobrável 
com ajuste nas conchas facilitando o seu ajuste, 
constituído por 2 conchas em ABS, revestido com 
almofadas de espuma �xada internamente. Possui 
também um arco PVC almofadado, que serve para 
manter as conchas �rmemente seladas contra a região
das orelhas do usuário. Tamanho – Único

Os Protetores modelo abafador são designados para 
proteção do sistema auditivo, ajudando a reduzir a 
exposição aos níveis de ruídos e outros sons, possui 
ajuste nas conchas facilitando sua utilização, é 
constituído por 2 conchas em ABS, revestido com 
almofadas de espuma �xada internamente. Possuí 
também um arco em policarbonato que serve para 
manter as conchas �rmemente seladas contra a região 
das orelhas do usuário. Tamanho Único

Altamente e�caz para reduzir o ruído excessivo e seus efeitos em ambientes abertos ou fechados.  O design com per�l rebaixado do arco 
permite que os abafadores se ajustem sobre a cabeça, atrás da cabeça ou debaixo do queixo.  A circunferência de encaixe da concha e o assento 
esférico de �xação ao arco ajustam-se perfeitamente, permitindo uma adequação do Abafador a qualquer con�guração de cabeça. Todas as 
peças do Abafador de Ruídos Mark V sao de plástico não condutor de eletricidade.  A parte interna do Abafador é revestida em espuma, que
 junto com a concha e o selo, formam uma e�caz barreira contra ruídos. Tamanho Único.

Protetor Auditivo Espuma 

Protetor auditivo de segurança de espuma moldável do 
tipo inserção em formato de cone, com base plana e o 
topo arredondado. O protetor está disponível em 
tamanho único, sendo que a característica de ser 
moldável faz com que seja adaptável á maioria dos 
condutos auditivos, é indicados para proteção auditiva 
em locais com excesso de ruído (acima de 85dB), 
causado por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-
estaca ou outros ruídos. Apresentado nos modelos com 
cordão ou sem cordão.

Pomp Polimer 

Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, 
confeccionado copolímero e fisiologicamente inerte na 
cor verde, formato cônico com três flanges curvos e 
diâmetros variáveis que torna o equipamento macio e 
facilmente adaptável ao canal auditivo. É o protetor 
auditivo que alia baixo custo, conforto e alto grau de 
atenuação ao usuario. Os protetores estão disponíveis 
em tamanho único, com cordão e caixa plástica.

Pomp Plus

Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, 
confeccionado em silicone de grau farmacêutico, 
atóxico na cor salmão, formato cônico com três flanges 
curvos e diâmetros variáveis que torna o equipamento 
macio e facilmente adaptável ao canal auditivo.
Os protetores estão disponíveis em tamanho único, 
com cordão e caixa plástica.

Os Protetores modelo abafador POMP MUFFLER possui 
uma ótima atenuação e muito conforto para seus 
usuários com sua haste almofadada e revestida. Pode 
ser dobrável, é muito fácil de guardar que minimiza a 
entrada de partículas no interior da concha. Possui kit 
de reposição onde contem almofada externa e espuma 
interna (vendido separadamente).

Pomp Mufler

Atenuação

Atenuação

Atenuação

Atenuação

Atenuação

Atenuação

15 dB (NRRsf)

17 dB (NRRsf)

26 dB (NRRsf)

16 dB (NRRsf)

21 dB (NRRsf)

20 dB (NRRsf)

Atenuação

22 dB (NRRsf)
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LEFT / RIGHT 

Os Protetores modelo abafador LEFT/RIGHT da M.S.A apresentam um revolucionário formato com personalização possibilitando perfeita 
acomodação na cabeça e garantindo ótimo conforto e maior produtividade. Este produto foi desenvolvido com regulagem de altura e inclinação 
para melhor acomodação da orelha. Tamanho Único

 KIT ABAFADOR RUIDO MSA LEFT RIGHT  

KIT ABAFADOR RUIDO MSA MARK V CINZA 

KIT ABAFADOR RUIDO MSA XLS VERMELHO  

Os Protetores modelo Kit abafador M.S.A Left/Right foi desenvolvido em sintonia ao perfeito acoplamento no capacete V-Gard, pois um exclusivo 
“sistema de encaixe” permite o uso prático e seguro, podendo ser utilizado em posições diferentes para facilitar o uso, sendo;

Posição de trabalho - As conchas ficam sobre as orelhas fornecendo perfeita selagem.
Posição de descanso - As conchas podem ser levantadas para longe das orelhas até a trava.
Posição estacionária - As conchas podem ser colocadas sobre o capacete.

Os Protetores modelo Kit abafador M.S.A Mark-V foi especialmente desenhado para reduzir os efeitos dos ruídos excessivos encontrados 
tipicamente em indústrias, aeroportos e áreas onde os ruídos excedam 85 dB. A concha do Abafador de Ruídos Mark-V é presa à haste através do 
assento esférico, permitindo que se posicione de modo vertical em qualquer direção, proporcionando um melhor aproveitamento do Abafador. O 
Kit Abafador Mark-V possui uma característica exclusiva, que permite que as conchas fiquem suspensas acima dos ouvidos quando não estão em 
uso. Os Abafadores também podem ser guardados dentro do próprio Capacete, possibilitando uma cômoda e fácil armazenagem. Ele ainda pode 
ser utilizado em conjunto com o Protetor Facial MSA-200, através do uso do Sistema III-MSA.

Os Protetores modelo Kit abafador M.S.A XLS apresenta perfeito acoplamento no Capacete V-Gard, pois foi desenvolvido pela MSA um exclusivo 
“sistema de encaixe” que permite um uso prático e seguro. Tamanho Único

Posição de trabalho - As conchas ficam sobre as orelhas fornecendo perfeita selagem.
Posição de descanso - As conchas podem ser levantadas para longe das orelhas até a trava.
Posição estacionária - As conchas podem ser colocadas sobre o capacete.

 

Atenuação

18 dB (NRRsf) - branco 22 dB (NRRsf) - amarelo 25 dB (NRRsf) - azul

Atenuação

15 dB (NRRsf) - branco 18 dB (NRRsf) - amarelo 20 dB (NRRsf) - azul

Atenuação

Atenuação

15 dB (NRRsf) 

20 dB (NRRsf) 
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Vibraflex

SN 296 

SN 296 

Grafatex / Raspa

Vibraflex

SN 296 

SN 296 

Grafatex / Raspa

V-Gard 190 Arc Plus Shade 5

Indicado para atividades onde existe risco de arco 
elétrico. Oferece proteção contra:
Impacto, raios ultra violeta (UV), arco elétrico, 
proteção de queixo.
Material do visor: Policarbonato
Dimensões: (AxLxE): 203mm x 432mm x 1,8mm
Contém Suporte, Visor e Queixeira

Indicado para aplicações onde o usuário tenha 
exposição a alta luminosidade (solda).
Oferece proteção contra: Impacto, raios infra 
vermelhos (IR), proteção de queixo. 
Material do visor: Policarbonato
Dimensões: (AxLxE): 203mm x 438mm x 1,8mm
Contém Suporte, Visor e Queixeira

Facial 200 Facial 310

Indicados para aplicações onde haja a necessidade da 
proteção facial do usuário contra impacto.
Oferecem proteção contra:
Impacto, risco e  embaçamento;
Material do visor: Policarbonato
Dimensões para Protetor Facial MSA 200 : (AxLxE): 
190x395x1mm

Indicados para aplicações onde haja a necessidade da 
proteção facial do usuário contra impacto.
Oferecem proteção contra:
Impacto, risco e  embaçamento;
Material do visor: Policarbonato.
Dimensões para Protetor Facial MSA 310 : (AxLxE): 
290x430x1mm

Projetado para proteção dos olhos e face do usuário 
contra impactos de partículas volantes frontais e 
impactos de partículas volantes multidirecionais, 
quando usado acompanhado do protetor de detritos. 
Kit para proteção facial integrada com capacetes V-
Gard®, V-Gard® 500 e Max T-Gard® e pode ser 
facilmente integrado aos kits abafadores XLS, HPE e 
left/RIGHT através de seus trilhos laterais. 

V-Gard 190

Indicado para aplicações gerais, porém não é 
categorizado como EPI. Proteção de queixo
Material do visor: Tela de aço com pintura epox
Dimensões: (AxLxE): 203mm x 432mm x 2,5mm
CA: Este produto não é categorizado como EPI,
portanto não oferece CA.
Contém Suporte, Visor e Queixeira
 

V-Gard 190 Mesh Plus

Indicado para aplicações gerais. Oferecem proteção 
contra impacto, raios Ultra Violeta (UV) e proteção de 
queixo (disponível somente na versão “Plus”). 
Visor em Policarbonato. 
Dimensões: 203x 432x1mm
Contém Suporte, Visor e Queixeira.

Indicado para aplicações gerais. Oferece proteção 
contra: Impacto, respingos químicos, raios infra 
vermelhos (IR), proteção de queixo.
Material do visor: Policarbonato
Dimensões: (AxLxE): 264mm x 432mm x 2,5mm 
Contém Suporte e Visor.

V-Gard 190 Plus

V-Gard 240 Plus

Indicados para aplicações gerais. Oferece proteção 
contra: Impacto e respingos químicos.
Material do visor: Policarbonato
Dimensões: (AxLxE): 241mm x 432mm x 1mm
Contém Suporte e Visor.
 

Indicado para trabalhos em alta temperatura. 
O f e re c e  p ro t e ç ã o  c o n t r a :  I m p a c t o,  r i s c o, 
embaçamento, raios ultra violeta (UV), raios infra 
vermelhos (IR).
Material do visor: Policarbonato
Dimensões: (AxLxE): 241mm x 450mm x 1,8mm
Contém Suporte e Visor.
 

Protetor Facial V-Gard 240

V-Gard 240  TempGold

Visor 

Visor 

Visor 

Visor 

Visor 

Visor

Visor

Visor

Visor

Visor

Verde

Incolor

Incolor

Incolor

Incolor

Verde

Incolor 

Preto

Incolor

Verde/Dourado
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Protetor Facial Alumínio 

Defender Fas Trac

Protetor Facial 6" 

Protetor Facial T2000

Protetor Facial Incolor Protetor Facial Verde

 Defender Staz On 

 Viseira Alumínio Total  

Protetor Facial 8" 

Suporte com Visor em Tela Metálica

Protetor facial de segurança, constituído de escudo 
em chapa de alumínio, de carneira de plástico com 
regulagem de tamanho por meio de ajuste simples 
(cinta) ou catraca, visor em policarbonato.
 

Protetor Facial com suspensão Fas-Trac (tipo catraca) 
é  ut i l izado sem capacete.  Possui  lente de 
policarbonato transparente e incolor, com proteção 
lateral.A lente incolor apresenta extremidades 
laterais dobradas na direção interna com 195 mm de 
altura útil, 400 mm de largura útil e 1,5 mm de 
espessura.

Cúpula fabricada em material plástico de alta 
resistência. Visor em policarbonato incolor ou verde. 
 

Para proteção ampla da face do usuário contra 
impacto de partículas volantes multidirecionais.
Cúpula fabricada em material plástico de alta 
resistência. Visores em policarbonato incolor. 
 

Protetor facial de segurança, constituído de coroa e 
carneira de plástico, com regulagem de tamanho 
através de ajuste simples ou catraca e visor de PETG 
incolor. Proteção da face do usuário contra impactos 
de partículas volantes multidirecionais.
 

O Protetor Facial Defender versão com suspensão 
Staz On deve ser utilizado sem capacete.Possui lente 
de policarbonato transparente e incolor, com 
proteção lateral.A lente de policarbonato incolor 
apresenta extremidades laterais dobradas na direção 
interna com 195 mm de altura útil, 400 mm de 
largura útil e 1,5 mm de espessura.
 

Protetor facial de segurança, constituído de escudo 
em chapa de alumínio, com ajuste em Crews para 
acoplar ao capacete, visor em policarbonato.
 

Cúpula fabricada em material plástico de alta 
resistência. Visor em policarbonato incolor ou verde. 
 

Suportes usados para fixar o protetor facial e a tela 
metálica em capacetes. Projetado para proteger o 
usuário contra impactos de partículas volantes 
multidirecionais e simultaneamente a cabeça em 

Protetor facial de segurança, constituído de coroa e 
carneira de plástico, com regulagem de tamanho 
através de ajuste simples ou catraca e visor de PETG 
verde. Proteção da face do usuário contra impactos 
d e  p a r t í c u l a s  vo l a nte s  m u l t i d i re c i o n a i s  e 
luminosidade intensa.
 

150mm - 6"

6"/ 8" / 10"
6"/ 8" / 10"

200mm - 8"

Carneiras com ou sem catraca.

Carneiras com ou sem catraca.

 Incolor / Incolor cc 
Verde / Verde CC

Tonalidades: Incolor, Verde e "5"

Carneiras com ou sem catraca.
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Máscara Automática Carrera II 

Escudo Celeron 

Máscara Automática Fixa

Máscara Celeron Visor Fixo 

Máscara de autoescurecimento projetada para a 
proteção e conforto em qualquer operação de 
soldagem, exceto laser, oxicombustível e TIG e de baixa 
amperagem. Com botão de ajuste de tonalidade de 9 a 
13 e botão de sensibilidade com sensores rápidos e 
células solares de grande capacidade de carga nas 
baterias internas.
 

Máscara de segurança para trabalhos de soldagem, 
composta de escudo de celeron, com carneira de 
polietileno, com regulagem de tamanho através de 
ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e 
com cabo confeccionado de fibra de aproximadamente 
115 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. 

A máscara auto-escurecimento distingue a luz natural 
ou elétrica da luz emitida por um arco de soldagem. 
Filtro eletrônico alimentado automaticamente pelos 
arcos de solda. Indicadas para processos de solda 
elétrica dependendo da amperagem utilizada como: 
MIG, TIG, MAG, Eletrodo revestido (não é indicada para 
para soldas oxi-acetilenas e solda a laser).

Máscara de segurança para trabalhos de soldagem, 
composta de escudo de celeron, com carneira de 
polietileno, com regulagem de tamanho através de 
ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e 
com cabo confeccionado de fibra de aproximadamente 
115 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro.
 

Máscara Celeron Visor Articulado

Máscara Advanced Super 

Protetor Facial Reto 

Máscara Automática Variável 

Design moderno, carcaças em nylon, nas cores prata 
(para redução dos raios infravermelhos e dissipação de 
calor)e preta, leves, anatômicas, resistentes e 
apresentadas na versão visor articulado, carneira com 
catraca.
 

O Protetor Facial Reto é fabricado em material 
termoplástico incolor. Possui ajuste com cinta regulável 
ou por catraca. Incolor: indicada para a maioria das 
situações que necessitem de proteção facial. Verde: 
indicada para uso em áreas de grande luminosidade, 
possuindo proteção adicional contra radiações 
ultravioleta.
 

Distingue a luz natural ou elétrica da luz emitida por um 
arco de soldagem. O filtro eletrônico é alimentado 
automaticamente pelos arcos de solda. Indicadas para 
processos de solda elétrica dependendo da amperagem 
utilizada como: MIG, TIG, MAG, Eletrodo revestido (não 
é indicada para para soldas oxi-acetilenas e solda a 
laser). Escurecimento Automático com regulagem.
 

Máscara de segurança para trabalhos de soldagem, 
composta de escudo de celeron, com carneira de 
polietileno, com regulagem de tamanho através de 
ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e 
com cabo confeccionado de fibra de aproximadamente 
115 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro.
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A máscara de Solda SightGard® da MSA foi desenvolvida para uso 
integrado ao capacete V-Gard® e juntos oferecerem ao soldador a 
solução adequada de proteção contra as radiações resultantes do 
processo de soldagem elétrica e simultâneamente a proteção da 

cabeça contra impactos, perfurações e riscos elétricos.

A única que proporciona integração com o capacete V-Gard
Amplo camplo de visão 120(L)x 100(A)mm

Conjunto leve, basculante e dielétrico
Proteção facial para soldas elétricas. Ex: MIG, TIG e MAG

Máscara de Solda SightGard
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Classe P1 PFF1 Classe P2 PFF2 Classe FC (VO) PFF2 

Affinitys Tipo Concha e Tipo Dobrável Affinitys Tipo Concha 

Affinitys Tipo Dobrável 

Respirador Comfo II Respirador Advantage 200LS 

Affinity 3210 p1 sem valvula tipo concha (cx 100)
Affinity 3211 p1 com valvula tipo concha (cx 100)
Affinity 3220 p2 sem valvula tipo concha (cx 100)
Affinity 3221 p2 com valvula tipo concha (cx 100) 
Affinity 3250 p2 or sem valvula tipo concha (cx 100)
Affinity 3251 p2 or com valvula tipo concha (cx 100)

Affinity 4210 p1 sem valvula dobravel (cx 100)
Affinity 4211 p1 com valvula dobravel (cx 100)
Affinity 4220 p2 sem valvula dobravel (cx 100)
Affinity 4221 p2 com valvula dobravel (cx 100)

Tirantes elásticos ajustáveis
Clip nasal moldável revestido
Livre de grampos metálicos
Fácil a identificação da classe do respirador: verde (P1), 
amarelo (P2) ou azul (P2 OR - odor removal)
Baixa resistência respiratória

Proteção das vias respiratórias contra poeiras e 
névoas, tais como: carvão mineral, minério de ferro, 
cimento, poeiras vegetais, fibras têxteis, etc. 
Materiais filtrantes de alto desempenho na retenção 
de partículas e baixa resistência respiratória. Cinta 
elástica revestida em poliéster, fácil encaixe. Com ou 
sem válvula.

Proteção das vias respiratórias contra fumos, poeiras 
e névoas, tais como: pesticidas, bioaerossóis, 
particulas fibrogênicas, minério de ferro, cimento, 
poeiras vegetais, fibras têxteis, etc. Materiais 
filtrantes de alto desempenho na retenção de 
partículas e baixa resistência respiratória. Cinta 
elástica revestida em poliéster, de fácil encaixe. Com 
ou sem válvula.

Respirador meia peça facial modelo Comfo II, 
fabricado em borracha ou silicone atóxico e flexível, 
na cor preta, possui uma armação metálica central 
(aranha), dois suportes do tipo rosca para cartuchos e 
filtros, duas válvulas de inalação e uma válvula de 
exalação.

Proteção das vias respiratórias contra odores 
incômodos de vapores orgânicos até o nível de ação, 
poeiras, névoas e fumos.Materiais filtrantes de alto 
desempenho na retenção de partículas e baixa 
resistência respiratória.Cinta elástica revestida em 
poliéster, de fácil encaixe. Com ou sem válvula.

Utilizado com dois cartuchos Classe 1 com 
encaixe tipo baioneta, porém permite a 
utilização de dois cartuchos Classe 1 tipo rosca 
através da utilização de adaptador.

Respirador Comfo I Plus 

Respirador meia peça facial modelo Comfo I Plus, 
fabricado em borracha ou silicone atóxico e flexível, 
na cor preta possui uma aranha metálica, um suporte 
de cartucho, uma válvula de inalação, duas válvulas 
de exalação e conjunto de cinta articulável.

Proteção Respiratória
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Respirador Advantage 420 Respirador Advantage 200 Respirador Ultra Twin

Respirador meia peça facial modelo Advantage 420, 
na cor preta, com duas válvulas de inalação, encaixe 
tipo baioneta para fixação dos filtros e cartuchos e 
suporte para cabeça.

Utilizado com dois cartuchos Classe 1 com encaixe 
tipo baioneta, porém permite a utilização de dois 
cartuchos Classe 1 tipo rosca através da utilização de 
adaptador. Produzido com o sistema “Multiflex”, uma 
combinação de borracha e termoplástico que confere 
maciez e maleabilidade ao produto.

Possui lente amplavisão produzida em acrílico de 
alto impacto e boa visibilidade lateral, peça facial 
moldada em borracha natural ou silicone.  Para uso 
com cartuchos Classe 1, oferece proteção contra uma 
série de gases tóxicos, ácidos, orgânicos e material 
particulado.

Respirador Tipo Queixo Respirador Advantage 3000 Twin Respirador Advantage 3000 Queixo 

Pode ser utilizada com cartucho Classe 1 ou Classe 2, 
com encaixe tipo rosca. Possui lente amplavisão 
produzida em acrílico de alto impacto transparente e 
resistente. É constituída de uma peça facial UltraVue, 
de formato ergonômico para se adaptar na face do 
usuário.

A lente da peça facial é altamente resistente, 
oferecendo excelente visibilidade e eliminando 
distorções. Para uso com cartuchos Classe 1 com 
encaixe baioneta, ou com encaixe tipo rosca (por meio 
de adaptador).

Possui design inovador oferecendo proteção e muito 
conforto, pois a peça facial é resultado de uma 
combinação da maciez e da flexibilidade do silicone. 
Possui lente clara e ampla para a região os olhos, 
sendo opticamente apropriada e resistente a riscos.

Máscara Autônoma BD 2100

Abrigo Máscara Autônoma

Usado sempre que houver fogo, deficiência de oxigênio, fumaça e atmosfera tóxica (IPVS ou não IPVS). Indústrias 
químicas; Mineiração; Forjas e produção de metais; Metais perigosos; Indústria nuclear; Tratamento de água e 
esgoto; Papel e celulose; Combate a incêndio; Farmacêuticos; Usinas hidrelétricas; Petróleo e gás. Manômetro de 
pressão de fácil leitura; Placa de transporte antiestática ergonômica, confortável e fácil de carregar.

Permite acondicionar o equipamento autônomo em lugares estratégicos, 
próximo a uma área de risco; onde existam riscos de vazamentos de 
substâncias químicas ou de incêndio. Em caso de emergência, o usuário 
poderá facilmente localizar o Equipamento Autônomo e colocá-lo 
rapidamente para sair da área contaminada ou prestar socorro a alguma 
vítima.  Base de aço com tampo acrílico ou fibra de vidro. 
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Respirador Miniscape 

Respirador S-cap Air 

Respirador de fuga de uso único e individual para 5 minutos de duração. Por seu 
tamanho reduzido, o miniSCAPE cabe no bolso de aventais e uniformes, podendo 
ser preso no cinto do usuário. Em caso de emergência, pode ser rapidamente 
colocado em uso, após a fácil abertura do estojo verde transparente. Pequeno e 
maleável, e equipado com um bocal e uma presilha nasal que são muito práticos, 
facilitando a utilização.

Respirador Transaire 10  C.A 25.431 

Equipamento respiratório de ar comprimido de curta duração para fugas em 
emergência, que fornece proteção respiratória em atmosferas tóxicas ou deficientes 
de oxigênio. Proporciona um período de 15 minutos para uma fuga segura. Pode ser 
transportado pelo usuário ou mantido em prontidão perto do local de trabalho para 
acesso imediato em caso de emergências. Possui cilindro leve em composite com ar 
comprimido de 200 BAR / 3 litros.Possui capuz de alta visibilidade, retardante à 
chama e resistente ao calor. Com vários itens de segurança, tais como, mangueira à 
prova de esmagamento ou indicador de final de vida útil, o S-Cap Air é um 
equipamento de alta performance para fugas.

Respirador de adução de ar comprimido, com fluxo constante para ser utilizado em 
situações nas quais o ambiente for repentinamente contaminado por gases, vapores 
tóxicos ou venha a se tornar deficiente de oxigênio. O equipamento é composto por um 
capuz, cilindro, mangueira de baixa pressão, regulador de pressão e bolsa para 
transporte. O cilindro pode ser na versão Fibra de Carbono ou Alumínio, ambos oferecem 
autonomia de 10 minutos. A bolsa para transporte pode ser carregada no ombro ou na 
cintura, permitindo ao usuário maior flexibilidade ao ingressar em ambientes 
potencialmente contaminados. Durante a utilização, a Máscara TransAire® 10 fornece um 
fluxo constante de ar respirável ao capuz com velocidade de escoamento de 40 litros por 
minuto.

Indicado para trabalhos com linha de ar mandado em ambientes IPVS. Versátil, 
confortável e acessível, possui um conjunto único regulador de primeiro estágio e 
válvula do cilindro. Pequeno no tamanho e no perfil, é um produto ideal para 
trabalhos em ambientes com espaço reduzido. Peça facial Ultra Elite produzida em 
borracha natural altamente resistente a produtos químicos. Regulador e válvula do 
cilindro em uma única peça. Disponível em duas versões, 10 minutos (cilindro em 
alumínio) ou 5 minutos e 15 minutos (Fibra de Carbono). Válvula de Demanda 
FireHawk de rápida conexão e by-pass lateral regulável.

Máscara Premiere Cadet 

Unidade Portátil Linha de Ar 

Utilizado sempre com Máscara Linha de Ar, ligada a um compressor de ar. O ar 
entregue pelo compressor poderá apresentar concentrações de vapores orgânicos e 
material particulado que certamente serão prejudiciais ao usuário. Além dos filtros 
químicos e mecânicos capazes de reter os contaminantes, tornando o ar respirável, a 
Unidade Portátil contém um decantador de óleo/água com purgador automático e 
regulador de pressão acoplados. Possui também umidificador para situações onde o 
ar utilizado seja de instrumentação (ar seco), 3 ou 6 saídas de engate rápido dupla-
trava para conexão de mangueiras, manômetro e regulador de pressão.

Ideal para utilização em ambientes NÃO IPVS onde o usuário necessita de um maior 
conforto para trabalhos rotineiros. 
Máscara pressão de demanda: Disponível em 2 versões. Ultra Elite - possui válvula 
AutoMaXX de rápida conexão e Peça Facial. Ultra Elite de ampla visão em borracha 
natural. Possui peça facial Ultravue, traquéia e válvula padrão na cintura do usuário
Oferecem maior conforto e economia de ar comparadas com a Máscara de Fluxo 
Constante.

Máscara Linha de Ar - Fluxo Contínuo e Pressão de Demanda  

Proteção Respiratória42
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Branco

Legenda

Amarelo
Azul
Verde
Vermelho
Cinza*
Azul Marinho*
laranja*
Marrom Escuro*
Azul Pastel*
Bêge Pêssego*
Cinza Alumínio*
Marrom Cacau*
Laranja CVRD*
Amarelo Manga*
Rosa*
Preto*

*Veri�car disponibilidade 
de cor para cada modelo.

Proteção à Cabeça

V Gard 500 - Ventilado ou Não Ventilado

Desenvolvido em polietileno de alta densidade. 
Ventilado possui canais longitudinais que possibilitam 
a circulação e a troca de calor na cabeça do usuário, 
oferecendo mais conforto. Classe A, portanto é 
apropriado para trabalhos em ambientes com 
aplicações severas que não possuam potêncial de 
riscos elétricos.

Opção não ventilado possui design diferenciado e provê aos usuários a proteção necessária contra 
choques elétricos. Trata-se de um capacete tipo II com aba frontal e classe B que é aprovado para uso em 
aplicações severas inclusive em ambientes com riscos de choques elétricos.

*Consulte-nos sobre gravação de logo em capacete.
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V Gard Sem Aba

Focus

Capacete Ultra Master – Classe A E B

Master Aba Frontal

Pro Safety Aba Frontal

V-Gard Mineiro 

Desenvolvido em polietileno de alta densidade; 
oferece resistência, leveza e balanceamento, 
garantindo ao usuário muita segurança e conforto. 
Não possui aba por todo o perímetro do casco, o que 
permite maior agilidade em locais de espaço 
reduzido e facilidades para movimentos da cabeça 
com maior visão angular.

Capacete tipo III classe A, injetado em polipropileno, 
com seis orifícios nas laterais do casco, dotados de 
suspensão composta de duas fitas de poliéster, tira 
absorvedora de suor confeccionada em neoprene 
com regulagem de tamanho, jugular confeccionada 
com fitas de poliéster e fixação de lanterna.

Com nervura no casco e com fendas laterais para 
acoplagem de acessórios: protetor auditivo e 
protetor facial, com suspensão fixa ao caso, carneira 
injetada em plástico, regulagem de tamanho através 
de ajuste simples e tira absorvedora de suor em 
espuma coberta de material sintético, com ou sem 
jugular ajustável.

Capacete para uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica (Classe B), com aba frontal fabricado em polietileno de alta densidade, 
munidos de suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade com aparador de suor TNT/Espuma. 

Capacete de Segurança, tipo Aba Frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios – protetor auditivo e 
protetor facial, com suspensão e carneira plástica, regulagem de tamanho com ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta 
de material sintético, com ou sem jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira e/ou separada com 
fechamento com velcro.

Solução para os trabalhadores que além da proteção 
de impacto e perfuração necessitam de iluminação 
para que seu trabalho seja desempenhado com 
segurança e  praticidade. Possui suporte integrado 
para lanterna.

V Gard Aba Frontal

Desenvolvido em polietileno de alta densidade; 
oferece resistência, leveza e balanceamento, 
garantindo ao usuário muita segurança e conforto. 
Tem o formato de boné: a aba fica na parte frontal da 
cabeça, protegendo os olhos e a face.

V Gard Aba Total 

Com o formato de chapéu, a aba se estende por todo 
o contorno do casco, possibilitando maior proteção à 
face, ao pescoço e aos ombros, principalmente 
contra a queda de objetos e líquidos químicos. Casco 
rígido e leve. Injetado numa única peça em 
polietileno de alta densidade, sem porosidade, não 
sendo condutor de corrente elétrica e com alta 
resistência dielétrica, sendo ideal para trabalhos 
com eletricidade.
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Suspensão Push Key

A nova suspensão Push Key traz um conceito inovador, o "Push" do inglês empurrar e o "Key" de chave juntos 
apresentam facilidade de ajuste ao usuário de maneira extraordinária, adicionada a sua ótima retenção e 
conforto.
O mais rápido ajuste de suspensão deslizante do mercado, coloque o v-gard na cabeça, pressione o botão, 
ajuste o fechamento. Extraordinária capacidade de retenção na posição de ajuste desejada.
Material plástico maleável e de fácil adaptação ao formato da sua cabeça.

Nas opções:
Suspensao push key com jugular caixa - com 250 pecas
Suspensao push key sem jugular - caixa com 250 pecas
Suspensao push key com jugular textil - caixa com 50 pecas
Suspensao push key sem jugular - caixa com 50 pecas 
Suspensao push key com jugular elastica - caixa com 50 pecas
Suspensao push-key com jugular com fecho de engate rapido - caixa com 50 pecas

Suspensão 

Suspensão ProSafety 

Suspensão Duráveis

suspensão catraca Fas-Trac III foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com os Capacetes V-Gard, V-
Gard Green e V-Gard 500 da MSA.
Rotação suave da catraca para facilitar o ajuste. Robusta, ela garante longa vida útil e uso apropriado para 
ambientes de trabalhos agressivos. Carneira prolongada com confortável apoio na região da nuca melhora a 
retenção do capacete na cabeça. Os três níveis de ajuste da carneira proporcionam melhor personalização de 
uso ao trabalhador. A tira de absorção de suor cobre totalmente a testa proporcionando melhor sensação 
térmica e conforto ao trabalhador

Nas opções:
Suspensao fas trac III sem jugular - caixa com 50 pecas
Suspensao fas trac III com jugular textil - caixa com 50 pecas 
Suspensao fas trac III com jugular elastica - caixa com 50 pecas
Suspensao fas trac III com jugular de engate rapido - caixa com 50 pecas

Suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade com aparador de suor TNT/Espuma. 
A suspensão deve ser posicionada a uma distância de 38 mm em relação ao casco do capacete, presa 
adequadamente e ajustada à cabeça do usuário.

Coroa de Suspensão fabricada em Polietileno com duplo estágio de ajuste de altura, com tiras duplas
e cruzadas de poliester (sistema de amortecimento com duplo estágio). Ajuste de tamanho de cabeça
através de catraca. Para acoplamento no Capacete Modelo Aba Frontal ou Aba Total Duráveis.

Protetor À Cabeça45



Proteção em Altura

Grupo BT   .   EPI        www.grupobt.com.br

Saiba mais sobre com a equipe técnica do Grupo BT.

Cinto Paraquedista Dielétrico - VIC 26423 Cinto Paraquedista  - VIC 20420

4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais). 
Alças nos ombros para resgate e movimentação em 
espaços confinados. Proteção lombar. Tamanho 
único com regulagem total. Partes metálicas 
recobertas com material dielétrico. Indicado para 
trabalho com eletricidade,  movimentação em 
espaços confinados e trabalho em posicionamento. 
Argolas e Fivelas em material isolante, ponto frontal, 
dorsal e laterais, alças nos ombros, regulagem total e 
2 pontos de resgate.

5 pontos de ancoragem (2 dorsais, frontal e 
l ate ra i s ) a l ç a s  n o s  o m b ro s  p a ra  re s g ate  e 
movimentação em espaços confinados, partes 
metálicas com tratamento contra corrosão, 
acolchoamento na cintura, ombros, costas e pernas, 
tamanho único com regulagem total. Maior 
ergonomia e conforto. Indicado para sustentação e 
suspensão, movimentação em espaços confinados e  
trabalho em posicionamento. Acolchoado nas 
pernas, ombros, cintura e costas, ponto frontal, 
dorsal, umbilical e laterais, alças nos ombros, 
regulagem total, indicador de queda, 2 pontos de 
resgate.
*CHECK-EPI – Dotado com sistema de inspeção 
através de celulares.

Cinto Paraquedista - VIC 27113

Cinto Paraquedista - VIC 20829

Cinto Paraquedista  - VIC 20529

2 pontos de ancoragem (dorsal e frontal) . Alças nos 
ombros para resgate e movimentação em espaços 
confinados. Tamanho único com regulagem total. 
Proteção contra quedas e movimentação em espaços 
confinados. Ponto frontal e dorsal. Alças no ombros. 
Regulagem total. Indicador de Queda. 2 pontos de 
resgate.

4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais). 
Alças nos ombros para resgate e movimentação em 
espaços confinados. Cadarço de tecido antichama. 
Tamanho único com regulagem total. A aplicação 
deste equipamento oferece operação completa em 
diversos trabalhos como: inspeção, construção e 
demolição, produção petroleira, espaços confinados, 
especialmente atividades à quente, como solda, 
caldeiraria etc acima de 2 metros de altura para 
maior segurança do usuário.

*CHECK-EPI – Dotado com sistema de inspeção 
através de celulares.

5 pontos de ancoragem (2 dorsais, frontal e 
l ate ra i s ) a l ç a s  n o s  o m b ro s  p a ra  re s g ate  e 
movimentação em espaços confinados, partes 
metálicas com tratamento contra corrosão, 
acolchoamento na cintura, ombros, costas e pernas, 
tamanho único com regulagem total. Maior 
ergonomia e conforto. Indicado para sustentação e 
suspensão, movimentação em espaços confinados e  
trabalho em posicionamento. Acolchoado nas 
pernas, ombros, cintura e costas, ponto frontal, 
dorsal, umbilical e laterais, alças nos ombros, 
regulagem total, indicador de queda, 2 pontos de 
resgate.
*CHECK-EPI – Dotado com sistema de inspeção 
através de celulares.

Agora você poderá inspecionar seus equipamentos de forma fácil e 
usando o seu celular.

Você sabia que os equipamentos de altura devem ser inspecionados 
freqüentemente? O Check EPI é o aplicativo gratuito que facilita o seu trabalho. 

Registre suas inspeções com apenas alguns cliques e grave as informações 
diretamente no seu equipamento. Elimine as pilhas de papel e tenha o controle de 

suas inspeções de forma segura e definitiva.
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Paraquedista Thermatek BR Paraquedista Gravity Suspension 

Cinto paraquedista que pode ser usado em um número diversificado de aplicações como: 
Espaço confinado, Construção, Maintanence, Indústrias gerais, OGP, Mineração e muitos 
outros. Thermatek BR tem um propósito múltiplo no trabalho em altura e espaço confinado 
adicionando um recurso para proteger contra a alta temperatura de calor e solda.
Pontos de ancoragem, Frente - detenção de queda, salvamento. Dorsal - detenção de 
queda, suspensão, posicionamento. Ombros - Suspensão, entrada em espaços confinados. 
Indicador de queda. Capacidade até 140 kg. Fita em para-aramida (kevlar), resistência de 
27KN.

Cinto Paraquedista modelo "v" , proteção contra quedas são atividades com acesso 
por cordas, descensão, posicionamento, escalada em escadas, resgate . Possuem 
indicador de queda para alertar você quando o cinto paraquedista precisa ser 
retirado do uso. 5 pontos de ancoragem: proteção contra quedas: frontal e dorsal, 
posicionamento : laterais, suspensão : umbilical. Almofada lombar em material 
respirável, e com múltiplas camadas afim de reduzir a pressão que a fita faz quando 
se está por um longo período de tempo suspenso.

Paraquedista Gravity Utility Paraquedista Evotech

Indicado para Espaço Confinado, Resgate, Torre de Transmissão, Telecomunicações, Acesso 
por Corda etc...Usando o Gravity Utility você estará protegido num ambiente onde o risco de 
arco elétrico estiver presente além da queda em altura. Pontos de Ancoragem : laços frontais 
proteção contra quedas, suspensão e posicionamento, argola dorsal : proteção contra 
quedas, laços ombros: suspensão para movimentação em espaço confinado, laços ventrais : 
suspensão e argolas laterais : posicionamento e restrição. Fivelas de ajuste : fácil de ajustar e 
não escorregam durante o uso, HI-VIZ® : trabalhos diurnos e noturnos , bem como perto de 
vias públicas. Almofadas na cintura e pernas com tecido retardante a chama. Fitas refletivas 
em tecido retardante a chama. Fivelas e argolas com isolação dielétrica 9KV. Cadarço em 
poliamida com resistência mínima de 30KN . Indicador de queda, rastreabilidade : chip 
localizado na etiqueta. Capacidade de carga : 140kg.

O cinto EVOTECH possui almofada respirável nos ombros, com material que 
absorve umidade e mantém a região menos aquecida. Sem nenhuma costura da 
almofada em contato com os ombros, o que evita desagradáveis escoriações no 
pescoço. A largura da fita sub-pélvica possibilita 50% a mais de área de contato, o 
que proporciona melhor distribuição do peso, resultando em conforto durante o 
posicionamento de trabalho. Fitas da perna, o que as mantém no lugar mesmo 
durante a movimentação, adicionando mobilidade e conforto ao usuário. O ajuste 
das fitas superiores pode ser feito com apenas uma mão. Fitas em duas cores 
(interna preta e externa vermelha) facilitam o vestimento, pois pode-se 
identificar facilmente o lado correto, caso ocorra uma torção na fita. Sistema que 
permite rastreabilidade e inspeção dos equipamentos. Três posições na argola 
dorsal do cinto, permitindo que o usuário determine a melhor posição para 
conexão do talabarte. Fivelas para abertura e fechamento automáticas, 
proporcionam rapidez e facilidade no vestir.
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Paraquedista ArcSafe Paraquedista Gravity Utility Non 

Cinto paraquedista que pode ser usado em um número diversificado de aplicações 
como: Espaço confinado, Construção, Maintanence, Indústrias gerais, OGP, Mineração e 
muitos outros. Thermatek BR tem um propósito múltiplo no trabalho em altura e espaço 
confinado adicionando um recurso para proteger contra a alta temperatura de calor e 
solda.
Pontos de ancoragem, Frente - detenção de queda, salvamento. Dorsal - detenção de 
queda, suspensão, posicionamento. Ombros - Suspensão, entrada em espaços 
confinados. Indicador de queda. Capacidade até 140 kg. Fita em para-aramida (kevlar), 
resistência de 27KN.

Cinto Paraquedista modelo "v" , proteção contra quedas são atividades com acesso por 
cordas, descensão, posicionamento, escalada em escadas, resgate . Possuem indicador 
de queda para alertar você quando o cinto paraquedista precisa ser retirado do uso. 5 
pontos de ancoragem: proteção contra quedas: frontal e dorsal, posicionamento : 
laterais, suspensão : umbilical. Almofada lombar em material respirável, e com 
múltiplas camadas afim de reduzir a pressão que a fita faz quando se está por um longo 
período de tempo suspenso.

Paraquedista TechnaCurv Paraquedista Workman

Sistema curvilíneo de conforto: processo de patente em curso, onde as fitas que 
circundam o pescoço evitam o atrito e desconforto, como acontece com a maioria dos 
cintos. Almofadas nos ombros visco-elástica, desenvolvida pela NASA, muito mais 
confortáveis do que as tradicionais. Material com memória, ou seja, a almofada 
mantém suas características de conforto por toda a vida útil do cinto. Ajustável à 
curvatura do corpo. Fita com material inovador, macio, flexível, que permite maior 
mobilidade e conforto durante o trabalho. Fivelas automáticas, desenhadas para fácil 
uso e ajuste, operação com uma única mão, move-se em direções contrárias, o que 
evita desengate acidental. Possibilidade de verificar o correto fechamento da fivela;
Tecido especial “Sorbtek” sobre as almofadas dos ombros e pernas, alta respirabilidade, 
leve, proporcionando ao usuário mais conforto durante o uso. Largura da fita sub-
pélvica variável: entre 42 a 67mm, distribuindo melhor o peso do trabalhador 
enquanto suspenso ou em trabalho posicionado. Sistema de indicador de queda.

Qualidade, conforto e valor são as principais características da linha Workman. O cinto 
paraquedista Workman possui diversas configurações, são leves e possuem 
componentes de grande durabilidade. Boa relação custo-benefício Cadarço em 
poliéster amarelo de grande visibilidade Cores contrastantes parte superior e inferior: 
facilidade ao vestir. Sistema de indicador de queda nas fitas.

*Consulte as 9 opções diferentes dos modelos Workman e suas variações de tamanho.
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Talabarte VIC 23805

Talabarte VIC 23305

Talabarte VIC 23607

Talabarte CG 270 Talabarte CG 360N

Talabarte CG 391

Talabarte VIC 21110

Talabarte VIC 23605

Talabarte CG 253

Talabarte CG 395

Ta l a b a r te  d e  S e g u r a n ç a  e m  Y  c o m 
absorvedor de energia. Cadarço de material 
antichama de 45mm. 20mm e 55mm - trava 
dupla. Aço forjado. Comprimento 1,30m. 

Cadarço poliéster bicolor 45mm, 3 pontos de 
ancoragem em em aço forjado, regulagem 
no peito, dorso e pernas, ajuste total, com 
etiqueta de advertência para descarte. 

Talabarte de segurança em y com elástico e 
absorvedor de energia. Material: Cadarço de 
poliéster tubular 40mm. Abertura: 22mm e 
110mm - trava dupla. Conectores: Alumínio 
Comprimento: 1,60cm

Talabarte em corda poliamida torcida 1/2". 
Um mosquetão trava dupla de 15mm.  
Retenção de quedas. Mosquetão: 1 trava 
dupla abertura 15mm em aço CG 615. 
Ferragem bicromatizada (proporciona 
maior  resistência  contra corrosão). 
Tamanho: 0,90m.

Tira  em Confor t  P E S (pol iéster)com 
absorvedor de energia. Três mosquetões 
trava dupla sendo que um de 15mm e dois 
de 55mm

Talabarte de segurança de posicionamento, 
com fivela de regulagem de comprimento, e 
2 mosquetões de 22 mm nas pontas. 
Cadarço de poliéster 28mm com regulagem 
de tamanho. Abertura: 22mm - trava dupla  
Conectores: Aço forjado. Comprimento: 
Regulável 0,90 cm Fechado 1,80 cm Aberto.

Ta l a b a r te  d e  s e g u r a n ç a  e m  y  c o m 
absorvedor de energia.Material: Cabo de 
aço de 6mm, revestido com pvc.Abertura: 
22mm e 56mm - trava dupla
Conectores: Aço forjado Comprimento: 
1,50 cm Equipamento

Tira de poliéster, Regulador de distância. 
Um mosquetão trava dupla de 15mm. Um 
mosquetão trava roscada de 18mm. 
Costuras feitas em zig zag e em cor 
contrastante com a tira para facilitar a 
inspeção.

Talabarte modelo em “Y”. Fabricado em tira 
de poliéster.Possui um mosquetão trava 
dupla modelo CG 615 com abertura de 15 
mm e dois mosquetões trava dupla modelo 
CG 630 com abertura de 55mm.Difere do 
nosso já conhecido talabarte CG 360, apenas 
no comprimento total que é de 0,90m.

Tira de poliéster com absorvedor de energia, 
tubular com elástico.Três mosquetões trava 
dupla sendo um de 15mm e dois de 55mm.

Proteção em Altura
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Talabarte ArcSafe - 218815

Talabarte ArcSafe - 218477

Talabarte ArcSafe - 218816

Talabarte ArcSafe - 218478

Trava Quedas CG 525 Trava Quedas Aço Tall Max

Trava Quedas CG 500N Trava Quedas CG 535

Trava Quedas Aptura Trava Quedas Workman PFL

Talabarte simples com absorvedor de impacto, 
ganchos em aço com abertura de 20 mm, 1,20 a 
1,80 metros de comprimento ajustável. 

Talabarte duplo (Y) com absorvedor de impacto, 
ganchos em aço com abertura de 65 mm, 1,20 
metro de comprimento fixo.

Utilizado para corda trançada de 1/2".Fabricado 
em aço bicromatizado. Protege o usuário contra 
quedas em trabalhos com movimentação 
vertical. Sistema de engate em qualquer ponto 
da corda.

Protege o usuário contra quedas em trabalhos 
com movimentação horizontal. Possui um 
mosquetão trava dupla abertura de 15cm para 
fixação no cinto de segurança e um mosquetão 
trava roscada para ancoragem. Talabarte com 
1,80m de comprimento e sistema retrátil.

Talabarte duplo com absorvedor de impacto, 
ganchos em aço com abertura de 20 mm, 1,20 a 
1,80 metros de comprimento ajustável.
 

Talabarte simples com absorvedor de impacto, 
ganchos em aço com abertura de 20 e 65 mm, 1,20 
metro de comprimento fixo.
 

D isposit ivo  t rava- quedas  de  seguranç a 
co n fe cc i o n a d o  d e  a ço  ( a ço  1 0 2 0 ) ,  co m 
distanciador confeccionado de corrente de elos de 
aço de 210 mm de comprimento, fixada no olhal 
do dispositivo trava-quedas e um mosquetão de 
dupla trava, confeccionado de aço forjado, fixo na 
extremidade da corrente. 

Utilizados para cabos de aço 5/16".Fabricado em 
aço inoxidável. Protege o usuário contra quedas 
em trabalhos com movimentação vertical. 
Sistema de engate em qualquer ponto do cabo 
guia.

Design robusto e resistente; Travamento rápido e 
eficiente, evitando travamentos desnecessários;
Retrátil em fita: opção de linha de vida substituível 
pelo próprio usuário, minimizando tempo e custo  
com manutenção; Etiquetas protegidas contra 
i n t e m p é r i e s ; A p r o v a d o  n o s  e n s a i o s  d e 
condicionamento para calor, frio, umidade, poeira 
e óleo; Capacidade de carga: 140 kg;
Comprimento: 9,1 metros;Peso: 3,5 kg;

Possui capa em termoplástico, reduzindo assim o peso; 
Sistema de travamento eficaz, o que evita travamentos 
desnecessários; Fita retrátil substituível, podendo o 
usuário repor a fita quando danificada; Aprovado nos 
ensaios de condicionamento para calor, frio, umidade, 
poeira e óleo; Sistema indicador de queda: aviso para 
remoção de serviço; Capacidade de até 181 kg, incluindo 
as vestimentas, EPIs e ferramental utilizado pelo usuário; 
Peso: apenas 1,5 kg; Capacidade de carga: 140 kg; 
Comprimento: 3,7 metros;

Proteção em Altura
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Dynalock Dispositivo Trava Quedas Retrátil Guincho Workman

Projetado para reduzir as cargas de impacto em até 4KN para pessoas com 
peso até 141kg. Muito resistente e de alta durabilidade, é utilizado em 
ambientes mais agressivos. Cabo em aço inoxidável. Melhor desempenho 
em distância de travamento e força de impacto. Três mecanismos 
independentes de travamento, os quais proporcionam confiabilidade 
comprovada em ambientes corrosivos e de baixas temperaturas. Aprovado 
nos ensaios de condicionamento para calor, frio, umidade, poeira e óleo. 
Capacidade de carga: 140 kg. Comprimento: 22 e 30 metros. Certificações 
ANSI, OSHA, NBR 14628.

Projetado para movimentação e posicionamento de pessoas e materiais 
dentro de aplicações em espaços confinados. Carga máxima para pessoas : 
182 kg e para materiais 282 kg, o Guincho Workman Winch é feito com 
caixa termoplástica para garantir alto desempenho e durabilidade dentro 
dos ambientes mais severos. Guincho possui alça para transporte 
ergonômico, suporte para fixação integral e manivela dobrável para 
armazenamento. Suporte de patente pendente permite fácil montagem, 
rápido. Suporte para fixação ao tripé e monopé numa peça única. Sistema 
duplo de frenagem.  Rastreabilidade e segurança através do RFID. 
Disponível em cabo de aço inoxidável. Bolsa para guarda e transporte já 
inclusa.• Certificações ANSI e EN. Velocidade de elevação de carga : 
4m/min.

Proteção em Altura
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Trapézio "Spread Bar" confeccionado em uma fita de poliéster com largura 
45mm e resistência de 2200kgf. Possui em suas extremidades dois 
mosquetões em aço galvanizado com sistema dupla trava de segurança, 
para fixação. Aos pontos de ancoragem no ombro do cinto paraquedista. 
Ambos os ganchos devem ser usados simultaneamente. Na outra 
extremidade possui argola em formato "D" forjada para engate do 
guincho ou trava-quedas resgatador. Os fixadores de ancoragem 
estruturais devem resistir um força mínima de 10kN. Possui uma barra 
separadora de 30cm, revestida por fita tubular e alças ajustáveis para 
encaixe das mãos do acidentado, caso haja necessidade. Utilizado no 
auxílio do resgate e não deve ser usado fora dos seus limites e intenções. 

Trapézio Spread Bar

Conectores - Mosquetões

217579 - Mosquetão em aço, formato oval, resistência de 30 KN, trava tripla automática.
218546 - Mosquetão em aço inoxidável, formato "D", resistência de 41 KN, trava tripla automática.
218547 - Mosquetão em duralumínio, formato HMS, resistência de 24 KN, trava tripla automática.
217580 - Mosquetão em aço, formato"D", resistência de 45 KN, trava tripla automática.
218544 - Mosquetão em aço, formato oval, resistência de 30 KN, trava dupla rosqueada.

Ancoragem Removível para Concreto

Pode ser utilizada em superfícies horizontais, verticais e até mesmo 
suspensa. Pode ser removida e reutilizada em qualquer outro lugar. A 
ancoragem para concreto de 44kN pode ser usada em aplicações de 
linha de vida, com a supervisão. de um profissional qualificado, já a de 
22kN não pode ser utilizada em linhas de vida horizontais ou verticais. 
Possui cabo de aço de 7x19mm, terminal cônico e bucha segmentada 
para compressão na ancoragem à medida que a bucha segmentada se 
expande sobre o terminal cônico.
Possui guia e stop da bucha em aço 304, acionador de alumínio 6061 T-
6, que é utilizado para retrair a mola para que a bucha segmentada seja 
alinhada para a instalação adequada no concreto. Possui mola de aço 
galvanizado e fio de retorno em cabo de aço de 1x19mm.
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Sistema Suretyman  para resgate KIT Tripé

Kit Sistema de Socorro

O Kit possui duas polias equipadas com um sistema de trava antirreversão e 
sistema de vantagem mecânica 4:1. Fita com mosquetão e vara telescópica 
ajustável, com a finalidade de facilitar que o resgatador traga e remova uma 
vítima do sistema de proteção contra quedas, onde ela estiver ancorada. A vara 
telescópica com ajuste de 1,8 a 3,6m, possui adaptador onde será conectado a 
fita com mosquetão. A fita com mosquetão será a ligação entre a vara 
telescópica e o sistema de resgate. Corda no comprimento de 60m; Sacola para 
armazenamento. É exigido somente uma força de 0,04kN para içar uma carga 
de 90kg. Possui sistema ascensor que permite içar o usuário ou que o usuário 
realize um auto resgate. Segurança do usuário no caso de desengate acidental 
do sistema para repouso no processo de resgate. Múltiplas propostas: ascensão 
e descensão de pessoas. Dimensionado para carga de até 2 pessoas. 
Capacidade máxima de 272kg para pessoas e materiais.

Pode acomodar até dois trabalhadores simultaneamente ou até 272Kg ao 
longo de sua extensão. A carga de detenção de ancoragem não deve exceder 
11kN. O cabo de 16mm x 18m em corda de nylon de baixa flexibilidade. As 
fitas do cabo são de aço galvanizado com 6mm x 1,8m, tendo em suas 
extremidades um olhal, revestido com vinil, cuja resistência mínima de 
ruptura é de 22,2kN. Tensionador e Bypass fabricados em aço com 
revestimento anti-corrosivo e possui uma resistência mínima de ruptura de 
2.540Kg. Absorvedor de energia sintético, envolto por um material termo-
encolhível, reduz  a carga máxima de detenção atuando nas ancoragens, 
evitando danos ao sistema e fornece uma advertência visual de que o 
sistema anteriormente já havia sofrido uma carga equivalente à força de 
detenção de uma queda. Os dois conectores são de aço carbono galvanizado, 
com travas automáticas, dimensões de 12,2cm x 8,0cm, a abertura do fecho 
é de 26mm e a resistência mínima de ruptura é de 35kN.

Tripé todo em alumínio, com pernas automaticamente travadas na posição 
aberta e o fechamento das pernas é feito em fita de poliéster para maior 
segurança. Possui indicador de altura máxima ajudando o ajuste rápido e 
fácil, identificando a extensão máxima do tripé. A altura máxima é de 2,4m. 
Fita de Fechamento para as pernas do Tripé. Ajuste para definições de altura 
do Tripé. Trava Quedas Resgatador de 16m com sistema para regaste em 
cabo de aço. Suporte para encaixe do Trava Quedas Resgatador à perna do 
Tripé. Duas polias e dois conectores. Em qualquer uma das pernas a fixação 
dos acessórios é permitida. As pernas não mudam de posição numa 
situação de tombamento do tripé. Possui 4 olhais com distorcedor para uso 
no acesso e resgate do espaço confinado. Sacola para armazenamento do 
tripé e trava quedas resgatador.

A maca é feita de material polietileno de baixa densidade e de alta 
resistência. Sua temperatura para ocorrer uma fundição é de 235°C á 
260°C. O kit é composto pelos seguintes itens:
Conjunto de corda com 9 metros e conector. Tiras de elevação para içar o 
resgatado. Cinto de reboque que permite 3 ou 4 socorristas arrastarem a 
maca Sked. Alças removíveis que permitem até 8 socorristas carreguem 
o resgatado. Bolsa para o armazenamento do Kit com dois bolsos 
laterais para o guardo das cordas, tiras, alças e conector. Este kit inclui a 
maca Sked original, mochila em cordura, conector em aço trava rosca, 
fitas especiais, 4 correias alças removíveis e fitas slings.
Formas de elevações: Elevações Horizontais a força de tração nas fitas 
slings é de 4.100kg. Elevações Verticais a força de tração nas fitas slings 
é de 2.700kg.
 

Linha de Vida Tempóraria

Proteção em Altura e Espaço Confinado
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Altair 4X

Testes confiáveis para detecção multigás de LEL, oxigênio, 
monóxido de carbono e gás sulfídrico; Alta performance 
poupa aos usuários mais de 50% em gás de calibração, 
sensores de reposição e manutenção; Quatro anos de vida 
dos sensores significam durabilidade de 60% mais do que a 
média da indústria; A unidade usa 50% menos gás de 
calibração por minuto do que a média dos detectores da 
indústria; Sensor duplo (Two-tox) CO/H2S remove 
praticamente toda a interferência entre canais. 

Botões grandes e tela de alto contraste facilitam a operação em condições de pouca luz; 
Caixa de borracha com nervuras proporciona uma aderência segura e alta durabilidade; 
A unidade dispõe de potente alarme com 95 + db e LEDs ultra-brilhantes; Exclusivo 
indicador de fim-de-vida do sensor adverte usuário quando o sensor da unidade tem de 
ser substituído; Opção de Motion Alert avisa aos outros que o usuário tornou-se imóvel; 
Instant Alert fornece alarme manual para alertar outras pessoas de uma situação 
perigosa; Opção de invólucro fosforescente, perfeito para lugares escuros; Indicação na 
tela do teste de resposta (bump test) por 24 horas; Protegido contra ingresso de água e 
poeira (IP-67); Capaz de suportar quedas de até 6 metros sobre concreto; Garantia total 
de 3 anos, incluindo sensores.

Vida tipica superior a quatro anos para os sensores de 
combustivel, O2, CO/H2S e So2, Vida tipica superior a três 
anos para os sensores de NH3 e Cl2, Modo de operação 
patenteado para o sensor de combustível ajuda-o a resistir 
a contaminantes ao longo da vida do sensor. Alerta de fim-
de-vida do sensor avisa o usuário com antecedência, 
reduzindo interrupções de serviço, botões grandes e 
display brilhante permitem operação rápida e fácil mesmo 
usando luvas. 

Detector monogás nas versões O2 ,O2-Remoto, NH3, CL2, CLO2, NO2, HCN e Ph3. Carcaça emborrachada para 
evitar danos por quedas acidentais. Grau de Proteção IP 67 contra poeira e líquidos. Alarmes visual, vibratório e 
sonoro. Indicação de alarme baixo, alto, STEL e TWA. Display de fácil leitura, permite acompanhar a contagem 
regressiva do tempo de vida útil restante do detector, condições de alarme, pontos de ajustes e leituras de pico. 
Indicar de teste de resposta (bump test) realizado com sucesso exibido na tela. Certificado INMETRO para 
Equipamentos Intrinsicamente Seguros.* Consulte tempo de garantia. Manual de operação em português.

A estação Galaxy GX2 realiza Teste de Resposta ("bump test") e Ajuste com gás ("calibration") automaticamente! A operação é 
simples e intuitiva, apresenta tela colorida e touchscreen e suporte de Cilindro inteligente que reconhece automaticamente 
qual a composição e data de validade do cilindro assim que for conectado ao sistema. Possibilita integração ao software MSA 
Link PRO para realizar gestão de toda a frota de detectores de gases portáteis, permitindo acesso a dados do equipamento por 
departamento ou número de série, por exemplo. Também é possível receber alertas por e-mail e personalizar relatórios. Tela 
de operação com 4,3", frontal, colorida e sensível ao toque (touchscreen). Suporte inteligente para Cilindro. Suporte 
inteligente para Cilindro com LED de status que indique que o cilindro está funcional e que os parâmetros de gás estão dentro 
dos limites de pressão e data de expiração/li>. Áudio da bancada de ensaio e nível de exibição da luz de fundo da tela capazes 
de serem personalizados de acordo com a preferência do usuário. Capacidade de interconectar até 10 bancadas de ensaio e 4 
suportes de cilindro para realizar testes simultaneamente. Compatível com software MSA Link Pro para gerenciamento dos 
detectores de gás, geração de relatórios, programação de e-mails de alerta. Material de alta resistência não corrosivo. 
Garantia de 2 anos para todo o sistema.

Atualmente, a norma da ABNT sobre "Espaço Confinado" (NBR 14.787) define que a Verificação e a Calibração são obrigatórias e devem fazer 
parte da rotina do usuário de Detectores de Gases. Solução única para calibração de sensores e detectores de gases .Leves, resistentes e fáceis de 
transportar , armazenar e manusear. Vários tipos de kits disponíveis para atender diversas necessidades de calibração. 

Kit  sem cilindro, maleta, regulador 0,25l/min e mangueira.
Kit  com cilindro h2s 40 ppm (467897), maleta, regulador 0,25l/min e mangueira.
Kit  com cilindro nh3 25 ppm (814866), maleta, regulador 0,25l/min e mangueira.
Kit com cilindro 4 gases (216915), maleta, regulador 0,25l/min e mangueira.

Se o usuário ficar imobilizado devido a ameaças imprevisíveis, o alarme de 
movimento é ativado após 30 segundos, InstantAlert permite que usuários alertem 
outros de uma situação perigosa com o pressionar de um botão. Invólucro que brilha 
no escuro para aplicações em mineração e espaços confinados, Garantia de três anos 
inclui os sensores CO/H2S/O2/LEL/SO2 e IR, Resiste extremos impactos com seu 
robusto invólucro em policarbonato, Dois anos de garantia para NH3 e CL2; Minimo 
de 12 meses de garantia para os outros sensores tóxicos, Resiste ao teste de queda 
de 3 metros
ALTAIR 5X com grau de proteção IP65 é a prova-dagua e poeira.

Detector de Gás - Altair 4X Detector de Gás - Altair 5X

Detector de Gás - Monogás Altair Pro

Kits de Teste e Calibração

Sistema de Teste e Calibração Automática GALAXY® Gx2

Grupo BT   .   EPI        www.grupobt.com.br
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Indicada para exaustão e condução de ar. Sucção de partículas mais 
pesadas (abrasivos)
Bitolas: 1" a  10"

Indicada para serviços médios de sucção e descarga, nos mais 
variados setores como irrigação agrícola, industriais, etc.
Bitolas: 3/4" a 6"

Indicada para serviços médios de sucção e descarga, nos mais 
variados setores como irrigação agrícola, industriais, hidráulico e 
químico.
Bitolas: 3/4" a 6"

Indicada para serviços pesados de sucção e descarga, tais como 
mineração (garimpo / cascalho), líquidos pastosos, produtos 
químicos, irrigação agrícola, drenagem, dragagem, construção, 
indústrias, limpa fossa, boca de lobo, etc.
Bitolas: 2" a 12"

Especialmente projetada para o bombeamento de concreto e nos 
serviços de sucção e descarga de produtos de alta abrasão.
Bitolas: 2 ½"  a 12"

Indicada para sucção e descarga de produtos derivados do petróleo, 
bem como grande variedade de produtos químicos.
Bitolas: 1" a 10"

Indicada para serviços  de sucção e condução de pós abrasivos, 
fuligens, aparas, cavacos de madeiro, vapores ou em qualquer outra 
aplicação que obtenha elevada abrasão. 
Bitolas: 40 a 400 mm

Indicada para utilização em exaustão de gases, vapores e sistema 
de ventilação. Confeccionada em PVC com reforço de poliéster anti-
chama.
Temperatura de trabalho: -20°C  a 120ºC
Bitolas: 2" a 8"

Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como 
leite, cerveja, vinhos, aguardente, etc. Sua face interna totalmente 
lisa evita a fixação de resíduos, eliminando contaminações.
Bitolas: 3/4" a 6"

Indicada para ventilação industrial, exaustores industriais, 
coletores de pó, ar condicionado para escritórios, coifas de exaustão, 
etc.
Bitola: 1" a 12"

Resiste às altas pressões,  destinando-se à pulverização agrícola e 
uso industrial em ar comprimido, água, soluções líquidas não 
corrosivas, etc.
Bitolas: 1/4" a 3/4"

Indicada para desobstrução de redes de esgoto e limpeza de 
galerias de água pluviais. Aplicada em caminhões com sistema de 
hidrojateamento e equipamentos que trabalham em ambientes 
úmidos e agressivos. Com resistência a abrasão, arraste e ao corte.
Bitolas:  1/2", 5/8", 3/4" e 1"

Produzido a partir de fibras sintéticas e PVC flexível. Ideal para o 
uso agrícola, como irrigação e aspersão de fertilizantes e 
pesticidas, construção civil, drenagem de valas ou abastecimento 
temporário de água. Usado em equipamentos de combates a 
enchentes e inundações. Usado ainda em galerias, minerações, 
lavagem de depósitos, armazéns, navios, além de diversos outros 
serviços.  
Bitolas: 1 ½" a 12" 

Indicada para irrigação, mineração (garimpo) e diversos outros 
serviços que exijam extrema resistência a pressão e abrasão 
externa. 
Bitolas: 1 ½"a 6" 

KEV - Azul Metálico KA - Transparente com Espiral Branco

KV - Cinza Claro

Sansuy Super

CDF - Azul Escuro

CDF-HD - Vermelho

Kanaescape - Cinza

KM - Transparente c/ espiral azul

KMV- Verde

KP - Transparente c/ espiral laranja Ecology - Laranja

KPU-C - Transparente

KC - Cinza escuro espiral branco

KO - Marron c/ espiral branco

Mangueiras
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Para transporte de ar, água ou outros 
fluídos inorgânicos a baixa pressão.
Diâmetro: ½" e 3/4" 
Rolo: 50 m 

Transporte de ar, água, ou fluidos  
inorgânicos (ácidos e bases) a média 
pressão.
Diâmetro: 1/4”a 2”
Rolo: 50 e 100m

Soldagem em geral,  oxigênio e 
acetileno ou gás liquefeito de petróleo 
(GLP).
Diâmetro: 5/16 Dupla a 5/16”
Rolo: 50 e 100m

R ecomendada para  uso  em vapor  saturado. 
Temperatura máxima de trabalho: 148º C
Pressão: 50Psi – 4Kgf/cm² - Diâmetro: 1/2” a 4”
Rolo: 20m

Para serviços de jateamento de areia, granalhas de aço e 
esferas de vidro.
Temperatura máxima de trabalho: 80º C

Diâmetro: ½ ” a 4”
Pressão: 150Psi – 10Kg/cm2
Rolo: 10, 15 e 20m

Solda

Vapor Atmosférico

Jateamento

Mangueira 
de Jardim

Transporte de ar, água, ou fluidos 
inorgânicos (ácidos e bases) a média 
pressão.
Diâmetro: 1/4”a 2”
Rolo: 50m

Transporte de ar, água, ou fluidos 
inorgânicos (ácidos e bases) a média 
pressão.
Diâmetro: 1/8”a 2”
Rolo: 50m

Recomendada para a lavagem de 
automóveis,  caminhões,  ônibus, 
tratores e implementos agrícolas com 
alta pressão.  
Diâmetro: ½” e 3/4”
Rolo: 50m

Recomendada para transporte de 
água e outros fluidos inorgânicos (tais 
como ácidos e bases), a média pressão. 
Alta resistência aos detergentes 
utilizados pelos frigoríficos, não 
transfere gosto e nem cheiro.
Diâmetro:  ½” ,  3/4” e  1”
Rolo:  50m

Para uso em ferramentas pneumáticas 
em mineradoras, pedreiras e grandes 
obras civis sob condições serevas.
Diâmetro: ½” a 1”
Rolo: 50 e 100m

T u b o  e m  p o l i u r e t a n o  ( P U ) 
termoplástico. Excelente flexibilidade, 
absorvendo melhor as vibrações, além 
da resistência à abrasão. Aplicado em 
circuíto pneumático de baixa pressão.
Rolo: 100mts
 

Utilizada para o serviço de projeção e injeção de 
concreto na indústria de mineração que necessitam de 
mangueiras com alta resistência à abrasão e pressão.  
Temperatura máxima de trabalho: 80°C. 
Pressão - 600 PSI - 40 KGF/CM²
Diâmetro  - 1.1/2 A 5"

Ar e Água

Mineração PU

Bomba de Concreto

Ar e Água

Cristal Trançada Cristal 

Mangueira 
Lava Autos

Mangueira de uso geral para condução de água e ar na 
indústria, em minas e em construções. 
Pressão: 75Psi – 5Kg/cm2 - Diâmetro: ½ ” a 14 ” 
Pressão: 150Psi – 10Kg/cm2 - Diâmetro: 1”, 1/4 ” a 12”
Pressão: 300Psi – 20Kg/cm2 - Diâmetro: ½ ” a  8”
Rolo: 20m

Mangueira 
Frigo Clean

Mangueiras
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Conexões Pneumáticas e Tubo de Poliuretano
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TEE�PNEUMÁTICO�
MACHO�LATERAL�

TEE�PNEUMÁTICO�
MACHO�CENTRAL

CONTROLADOR�FLUXO�
PNEUMÁTICO

EMENDA�
PNEUMÁTICO�TIPO�TEE

COTOVELO�PNEUMÁTICO�
GIRATÓRIO

REGULADOR�FLUXO
�PNEUMÁTICO

CONECTOR�
PNEUMÁTICO�RETO�MACHO

CONECTOR�PNEUMÁTICO
RETO�FÊMEA

Informações Técnicas
Pressão Máxima de Trabalho: 10 Bar.
Temperatura de Trabalho: 0 – 60 C°.

Fluido: Ar / Vácuo / Água.
Material: Latão Niquelado.

Tipos de Vedações: O’ring (Rosca BSPP) e Teflon (Rosca BSPT).
Medida de Roscas : M5, 1/8, 1/4, 3/8, E 1/2  BSP E NPT.

Medida Externa: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 MM.
Tubo Recomendado: Poliuretano ou Nylon.

BT 36.00340 -  06 - BSP 1/8
BT 36.00341 -  06 - BSP 1/4 
BT 36.00342 -  08 - BSP 1/8
BT 36.00342 -  08 - BSP 1/4
BT 36.00343 -  10 - BSP 1/4

BT 36.00367 -  06 - BSP 1/8
BT 36.00368 -  06 - BSP 1/4
BT 36.00369 -  08 - BSP 1/8
BT 36.00370 -  08 - BSP 1/4
BT 36.00371 -  10 - BSP 1/4

BT 36.00353 -  06 - BSP 1/8
BT 36.00354 -  06 - BSP 1/4
BT 36.00355 -  08 - BSP 1/8
BT 36.00356 -  08 - BSP 1/4
BT 36.00357 -  10 - BSP 1/4

BT 36.00377 - 06
BT 36.00378 - 08
BT 36.00379 - 10

BT 36.00345 -  04 - M5 
BT 36.00346 -  06 - M5 
BT 36.00347 -  06 - BSP 1/4
BT 36.00348 -  08 - BSP 1/8
BT 36.00349 -  08 - BSP 1/4
BT 36.00350 -  08 - BSP 3/8
BT 36.00351 -  08 - BSP 1/2
BT 36.00352 -  10 - BSP 1/4

BT 36.00372 - 06 - BSP 1/8
BT 36.00373 - 06 - BSP 1/4
BT 36.00374 - 08 - BSP 1/8
BT 36.00375 - 08 - BSP 1/4
BT 36.00376 - 10 - BSP 1/8

BT 36.00358 -  06 - BSP 1/8
BT 36.00359 -  06 - BSP 1/4
BT 36.00360 -  08 - BSP 1/8
BT 36.00361 -  08 - BSP 1/4
BT 36.00362 -  08 - BSP 3/8
BT 36.00363 -  08 - BSP 1/2
BT 36.00364 -  10 - BSP 1/4C
BT 36.00365 -  10 - BSP 3/8
BT 36.00366 -  10 - BSP 1/2

BT 36.00380 - 04
BT 36.00381 - 06
BT 36.00382 - 08
BT 36.00383 - 10
BT 36.00384 - 12

Especi�cação do Produto
      Tipo do modelo
      Diâmetro externo do tubo:

      

      Rosca:

Código 04 06 08 10 12 14 16

Código    G01     G02      G03      G04
   

Código     01       02       03       04Código  N01     N02      N03      N04
 Rosca     G1/8"  G1/4"   G3/8"   G1/2" Rosca    R1/8"  R1/4"  R3/8"  R1/2"Rosca   N1/8"   N1/4"  N3/8"   N1/2"

PC  08  -  02Exemplo:

1

1

2

2

3

3

POLEGADANPTG (BSP)



Conexões Pneumáticas
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EMENDA�TIPO�Y EMENDA�TIPO�LEMENDA�
TIPO�CRUZETA

EMENDA�PNEUMÁTICA�
TIPO�RETA

EMENDA�PNEUMÁTICA�
TIPO�UNIÃO

EMENDA�PNEUMÁTICA�
TIPO�TEE�REDUÇÃO

CONJUNTO�PNEUMÁTICO
MINI�LUBRIFIL

CONJUNTO�PNEUMATICO�MINI�
TRIO�ODONTOLOGICO

EMENDA�PNEUMÁTICA�TIPO�
DISTRIBUIDOR�MÚLTIPLO

BT 36.00385 - 04
BT 36.00386 - 06
BT 36.00387 - 08

BT 36.00400 - 04 (1E/4S)
BT 36.00401 - 06 (1E/4S)
BT 36.00402 - 08 (1E/4S)

BT 36.00391 - 04
BT 36.00392 - 06
BT 36.00393 - 08
BT 36.00394 - 10
BT 36.00395 - 12

BT 36.00412 - BSP 1/4
BT 36.00413 - BSP 1/2

BT 36.00388 - 06
BT 36.00389 - 08
BT 36.00390 - 10

BT 36.00403 - 06
BT 36.00404 - 08

BT 36.00409 - 08 - 08 - 06
BT 36.00410 - 10 - 10 - 06
BT 36.00411 - 10 - 10 - 08

BT 36.00396 - 04
BT 36.00397 - 06
BT 36.00398 - 08
BT 36.00399 - 10

BT 36.00414 - BSP 1/4

�TUBOS�DE�
POLIURETANO���
BT 16.00986 - Mangueira PU Azul 02x03 MM
BT 16.00987 - Mangueira PU Azul 03x04 MM
BT 16.00988 - Mangueira PU Azul 04x06 MM
BT 16.01029 - Mangueira PU Azul 06x08 MM
BT 16.00989 - Mangueira PU Azul 07x10 MM
BT 16.00990 - Mangueira PU Azul 08x12 MM
BT 16.00991 - Mangueira PU Azul 11x16 MM



Lençol de borracha

Grande capacidade de vedação 
mesmo com baixos índices de 
torque aplicado ao parafuso.

1-Totalmente em aço carbono
2- Aço inox e parafuso em aço 
carbono
3-Totalmente em aço inox.

Largura da fita: 9mm
Medidas: de 8 a 16mm

I n d i c a d a  p a r a  u s o  e m 
mangueiras de material macio.

1 -Aço e  parafuso em aço 
carbono
2-Totalmente em aço inox
3-Totalmente em aço carbono

Largura da fita: 9mm
Medidas: de 22 a 241mm

Indicada para serviços pesados 
m a n g o t e s  o u  t u b o s  d e 
material rígido.

1-Totalmente em aço carbono
2-Em aço inox 

Largura da fita:  32mm
Medidas: de 39 a 251mm

Flexil

MS Presil

Tucho

Micro

Indicada para uso em mangueiras material 
semi-rígido ou fixação de elementos (placas, 
antenas, luminosos e outros).

Fabricadas:
1-Totalmente em aço inox
2-Totalmente em aço carbono
3-Em aço inox e parafuso em aço carbono

Largura da fita: 14,5mm
Medidas: de 13 a 260mm
Diâmetro de abertura: de 13 a 260mm

São recomendadas para uso em locais que 
necessitem de altos índices de aperto, porém 
com flexibilidade, proporcionando uma 
perfeita vedação.

1-Totalmente em aço inox
2-Totalmente em aço carbono

Largura da fita: 20mm
Medidas: de 24 a 128mm

ELASTÔMERO 

BASE

DUREZA 

DISPONÍVEL
APLICAÇÕES CORES

SBR

NATURAL

NBR

EPDM

SILICONE

NEOPRENE

VITON

PULSÔMETRO

Os lençóis de borracha são laminados com características técnicas específicas para atender 
as mais variadas necessidades industriais. 

Usados como componentes de produtos, podem ser transformados em peças 
técnicas e até para o uso específico para manutenção industrial. 

Existem vários tipos de lençóis no mercado: os comuns, com características técnicas e uso 
mais generalizado, e os lençóis especiais, soluções sob medida para atender à indústria, com 
características técnicas específicas para as mais distintas aplicações. 

Butadieno
Esitreno

Butadieno
Acrilo-Nitrílica

40 a 60 shore A

40 a 70 shore A

Confecção de protetores laterais de correias, 
revestimento de tambores, jato de granalha e 
areia, etc.

c inza,  branco,  bege, 
preto, maravilha

Revestimento de pisos, bancadas, cabines 
de alta tensão, confecção de cintas elásticas, 
revestimento de mesas cirúrgicas,  etc.

preto, creme, vermelho, 
maravilha, marrom, rosa, 
branco

preto, cinza e branco.

cinza e preto

branco e vermelho

preto e branco

preto

Borracha Natural

Etileno-Propileno

Silicone

Policloropreno

Fluorado

60 e 70 shoreA

60 e 70 shoreA

40 a 80 shoreA

50 a 70 shoreA

65 shoreA

70 shoreA

Uso em geral, impermealização, juntas, 
protetores, forrações, etc.

Confecção de juntas, guarnições, etc.

C o n f e c ç ã o  d e  j u n t a s ,  d i a f r a g m a s , 
revestimento de bancadas, juntas de 
dilatação para pontes de concreto, etc.

Uso especial, indústria aeronáutica, espacial

Próprio para uso em cabine de jato de areia, 
granalha de aço e caminhões frigoríficos

Peças 

Especiais

 Conforme

 Desenho

C o n f e c ç ã o  d e  j u n t a s ,  d i a f r a g m a s , 
revestimento de bancadas, guarnições, 
reguladores de gás, etc. 

Abraçadeiras
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Tubos

Barras

Chapas

Barras
Quadradas

Diâmetros de 40 x 20 
A 300 x 150 mm

Diâmetros de 6 a 300 mm

Espessuras de 15 a 80 mm

Espessuras de 1 a 60 mm
Larguras de 500 a 1000 mm

Barras

Barras

Barras

Barras

Chapas

Chapas

Chapas

Diâmetros de 6 a 300 mm

Diâmetros de 16 a 300 mm

Diâmetros de 6 a 300 mm

Diâmetros de 10 a 300 mm

Espessuras de 6 a 100 mm
Larguras de 500 e 1000 mm

Espessuras de 1 a 60 mm
Larguras de 500 e 1000 mm

Espessuras de 1 a 60 mm
Larguras de 500 e 1000 mm

Poliacetal

Polietileno

Polipropileno

PVC

Resistente a 
produtos químicos

Flanges e 
Acoplamentos

POLIURETANO CELERON

Propriedades Aplicações

Propriedades

Propriedades

Propriedades

Propriedades

Aplicações

Aplicações

Aplicações

Aplicações

Nylon 6 e 6.6

Resistência ao 
impacto

Baixo Peso 
Específico

Engrenagens, 
mancais e 

buchas

Rodas paliteiros

Roscas sem-fimSapatas e 
chavetas

Alta resistência 
mecânica

Autolubrificante

Baixa absorção de 
umidade

Resistência a 
produtos químicos

Fácil usinagem Vedações Engrenagens

Não absorve 
umidade

Alta tenacidade

Ótima resistência 
dielétrica

Filtros Nípeis

Válvulas

Flanges 

Porcas e ParafusosJuntas e ArruelasBaixa absorção de 
umidade

Boa estabilidade 
dimensionalPerfis e guias

Placas para cortes de 
alimentos

Peças e elementos 
para indústria 

alimentícia

Fisiologicamente 
inofensivo

Ótima resistência 
dielétrica

Resistência às 
intempéries

Utensílios para 
cozinhas industriais

Boa resistência a 
abrasão

Elementos para 
vedações

Pode ser soldado, 
colado, moldado e 

curvado

Boa resistência a 
produtos químicos

Boa estabilidade 
dimensional

Acoplamentos Peças que não admitem 
porosidade

Usado para fins estruturais, o material tem alta resistência ao desgaste, 
ao cisalhamento e ao choque; baixo coeficiente de atrito; amortece 
ruídos; e absorve vibrações. 
O Celeron pode ser comercializado em chapas (1000 x 1000 de 
dimensão e de 0,25 a 300 mm de espessura) ou em tarugos (de 6,4 a 
300 mm de diâmetro e 1000 mm de comprimento) e é empregado em 
diversos segmentos da indústria.

O Celeron é um laminado duro e 
denso, formado por camadas de 
tecido de algodão, carregadas de 
re s i n a s  s i nté t i c a s ,  q u e  s o f re m 
constantes aplicações de pressão e 
calor. Comparado com as borrachas, o material possui elevado módulo de 

elasticidade. Trabalha com uma grande variação de dureza que é obtida 
através da sua formulação (entre 20 e 95 shore A). Possui propriedades 
elétricas, térmicas e químicas. Elétricas: possui comportamento dielétrico e é 
resistente à eletricidade, mas não é recomendado como material isolante; 
Térmicas: a temperatura de trabalho compreende o intervalo de 40ºC a 80º C e, 
eventualmente, pode ser exposto a 100ºC, mas por pequenos períodos de 
tempo. 

O Poliuretano destaca-se por ser altamente flexível 
e possuir excepcional resistência ao corte e à 
compressão. 

Plásticos Industriais
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Travamento e vedação permanente de superfícies 
roscadas. Especialmente indicado para aplicações de 
travamento e vedação de parafusos e prisioneiros (M25 
e maiores).

Trava parafusos (anaeróbico) de baixa  resistência a 
desmontagem. Previne oxidações e corrosão em 
ro s c a s  m e t á l i c a s  -  p re v i n e  a f ro u x a m e n t o s 
provinientes de impacto, vibrações e dilatações 
térmicas - aplicacões: em parafusos de fenda/phillips 
até 1/4" (6 mm), prisioneiros, porcas etc.

Loctite 242

Loctite 221

Loctite 271

Loctite 277

É um material monocomponente anaeróbico, 
tixotrópico, para travar roscas e oferece média 
resistência à desmontagem. O produto cura quando 
confinado na ausência de ar, entre superfícies 
metálicas. Impede vazamentos e o afrouxamento de 
elementos de fixação rosqueados devido à vibração. 
Particularmente indicado para aplicações em 
parafusos de montagem de bombas ou motores, 
porcas de balancim ou parafusos de carcaças de 
e q u i p a m e nto s,  c u j a  m a n u te n ç ã o  ex i g e  s u a 
desmontagem com ferramentas manuais.  

Produto monocomponente, anaeróbico para travar 
roscas  em que apresenta  a l ta  res istência  a 
desmontagem. Impede vazamentos e afrouxamento 
de elementos de fixação rosqueados devido a 
vibração. Indicado para aplicação pesada tais como, 
prisioneiros em carcaças de motores e outros 
elementos de fixação.

Adesivos
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Produto anaeróbico para travamento de roscas de 
média resistência . É fornecido como um semi-sólido, 
tipo graxa, convenientemente embalado em um 
aplicador tipo stick. Assim como um produto 
anaeróbico líquido, o material cura quando 
confinado entre superfícies metálicas e na ausência 
de ar . Proporciona resistência em uma grande 
variedade de substratos metálicos. É indicado para 
aplicações onde um produto líquido pode escorrer 
da peça ou sua aplicação seja difícil. 

Material monocomponente para travar roscas, 
anaeróbico, tixotrópico, de baixa resistência à 
desmontagem. O produto cura quando confinado 
entre superfícies metálicas e na ausência do ar. Impede 
vazamentos e o afrouxamento de elementos de 
f i x a ç ã o  r o s q u e a d o s  d e v i d o  à  v i b r a ç ã o . 
Particularmente indicado para aplicações em 
parafusos de ajuste e elementos de fixação de 
pequeno diâmetro ou longo curso onde se deseja 
facilidade de desmontagem sem quebrar o parafuso.

Loctite 222 Loctite 248

Produto anaeróbico de travamento de roscas de alta 
resistênciais. É fornecido como um semi-sólido, tipo 
graxa, convenientemente embalado em um aplicador 
tipo stick. Assim como um produto anaeróbico líquido, 
o material cura quando confinado entre superfícies 
metálicas e na ausência de ar. Proporciona resistência 
em uma grande variedade de substratos metálicos. É 
indicado para aplicações onde um produto líquido 
pode escorrer da peça ou sua aplicação seja difícil.

Material monocomponente anaeróbico de baixa 
viscosidade para travar roscas e que apresenta de 
média à alta resistência à desmontagem. O produto 
cura quando confinado na ausência de ar, entre 
superfícies metálicas, sendo particularmente 
indicado para fixação em componentes pré-
montados. Impede vazamentos e o afrouxamento de 
elementos de fixação rosqueados devido à vibração. 
Particularmente indicado para aplicações em 
parafusos de instrumentação ou carburadores, onde 
a montagem e o posicionamento dos mesmos deve 
ser feita antes de se aplicar o adesivo. Penetração do 
produto por capilaridade.

Loctite 268 Loctite 290
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P r o d u t o  a n a e r ó b i c o  d e  a l t a  r e s i s t ê n c i a  à 
desmontagem e de baixa viscosidade. Indicado para 
folgas de até 0,12 mm. Aplicações: Fixação de buchas, 
rolamentos, polias, engrenagens, superfícies 
cilíndricas em geral. Alta resistência à desmontagem.

Produto anaeróbico monocomponete, pastoso, para 
fixação de peças cilíndricas, possui excelentes 
características de preeenchimento de folgas, 
principalmente onde as folgas podem atingir até 0,50 
mm. Aplicações: Restauração de encaixes corretos em 
eixos desgastados, mancais ovalados e ranhuras de 
chavetas avariadas. 

Loctite 601 Loctite 620

Adesivo de fixação monocomponente anaeróbico para 
peças cilíndricas. O produto cura quando confinado na 
ausência de ar, entre superfícies metálicas. Este 
produto desenvolve alta resistência ao calor depois de 
ter sido exposto a altas temperaturas. Usado para unir 
partes cilíndricas de conexão, principalmente em 
situações onde se requer resistência a temperaturas de 
até 232°C. 

Loctite 620

Adesivo Instantâneo de uso geral para materiais 
rígidos, de baixa viscosidade. Aplicações: Adesivo de 
alta resistência, ideal para metais e materiais rígidos 
com pequenas folgas.

Loctite 496

Travamento e vedação permanente de superfícies 
roscadas. Especialmente indicado para aplicações 
de travamento e vedação de parafusos e 
prisioneiros (M25 e maiores).

Trava parafusos (anaeróbico) de baixa  resistência a 
desmontagem. Previne oxidações e corrosão em 
roscas  metál icas  -  previne afrouxamentos 
provinientes de impacto, vibrações e dilatações 
térmicas - aplicacões: em parafusos de fenda/phillips 
até 1/4" (6 mm), prisioneiros, porcas etc.

Loctite 242

Loctite 221

Loctite 271

Loctite 277

É um material monocomponente anaeróbico, 
tixotrópico, para travar roscas e oferece média 
resistência à desmontagem. O produto cura quando 
confinado na ausência de ar, entre superfícies 
metálicas. Impede vazamentos e o afrouxamento de 
elementos de fixação rosqueados devido à vibração. 
Particularmente indicado para aplicações em 
parafusos de montagem de bombas ou motores, 
porcas de balancim ou parafusos de carcaças de 
equipamentos,  cuja manutenção exige sua 
desmontagem com ferramentas manuais.  

Produto monocomponente, anaeróbico para travar 
roscas em que apresenta alta resistência a 
d e s m o n t a g e m .  I m p e d e  v a z a m e n t o s  e 
afrouxamento de elementos de fixação rosqueados 
devido a vibração. Indicado para aplicação pesada 
tais como, prisioneiros em carcaças de motores e 
outros elementos de fixação.
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Produto anaeróbico de travamento de roscas de alta 
resistênciais. É fornecido como um semi-sólido, tipo 
graxa, convenientemente embalado em um 
aplicador tipo stick. Assim como um produto 
anaeróbico líquido, o material cura quando 
confinado entre superfícies metálicas e na ausência 
de ar. Proporciona resistência em uma grande 
variedade de substratos metálicos. É indicado para 
aplicações onde um produto líquido pode escorrer 
da peça ou sua aplicação seja difícil.

Material monocomponente anaeróbico de baixa 
viscosidade para travar roscas e que apresenta de 
média à alta resistência à desmontagem. O produto 
cura quando confinado na ausência de ar, entre 
superfícies metálicas, sendo particularmente indicado 
para fixação em componentes pré-montados. Impede 
vazamentos e o afrouxamento de elementos de 
f i x a ç ã o  r o s q u e a d o s  d e v i d o  à  v i b r a ç ã o . 
Particularmente indicado para aplicações em 
parafusos de instrumentação ou carburadores, onde a 
montagem e o posicionamento dos mesmos deve ser 
feita antes de se aplicar o adesivo. Penetração do 
produto por capilaridade.

Adesivo Instantâneo de uso geral para materiais 
rígidos, de baixa viscosidade. Aplicações: Adesivo de 
alta resistência, ideal para metais e materiais rígidos 
com pequenas folgas.

Produto anaeróbico para travamento de roscas de 
média resistência . É fornecido como um semi-sólido, 
tipo graxa, convenientemente embalado em um 
aplicador tipo stick. Assim como um produto 
anaeróbico líquido, o material cura quando 
confinado entre superfícies metálicas e na ausência 
de ar . Proporciona resistência em uma grande 
variedade de substratos metálicos. É indicado para 
aplicações onde um produto líquido pode escorrer da 
peça ou sua aplicação seja difícil. 

Material monocomponente para travar roscas, 
anaeróbico, tixotrópico, de baixa resistência à 
desmontagem. O produto cura quando confinado 
entre superfícies metálicas e na ausência do ar. 
Impede vazamentos e o afrouxamento de elementos 
de f ixação rosqueados  devido à  v ibração. 
Particularmente indicado para aplicações em 
parafusos de ajuste e elementos de fixação de 
pequeno diâmetro ou longo curso onde se deseja 
facilidade de desmontagem sem quebrar o parafuso.

P r o d u t o  a n a e r ó b i c o  d e  a l t a  r e s i s t ê n c i a  à 
desmontagem e de baixa viscosidade. Indicado para 
folgas de até 0,12 mm. Aplicações: Fixação de buchas, 
rolamentos, polias, engrenagens, superfícies 
cilíndricas em geral. Alta resistência à desmontagem.

Produto anaeróbico monocomponete, pastoso, para 
fixação de peças cilíndricas, possui excelentes 
características de preeenchimento de folgas, 
principalmente onde as folgas podem atingir até 0,50 
mm. Aplicações: Restauração de encaixes corretos em 
eixos desgastados, mancais ovalados e ranhuras de 
chavetas avariadas. 

Adesivo de fixação monocomponente anaeróbico 
para peças cilíndricas. O produto cura quando 
confinado na ausência de ar, entre superfícies 
metálicas. Este produto desenvolve alta resistência ao 
calor depois de ter sido exposto a altas temperaturas. 
Usado para unir partes cilíndricas de conexão, 
principalmente em situações onde se requer 
resistência a temperaturas de até 232°C. 

Loctite 268

Loctite 601

Loctite 222

Loctite 290

Loctite 620

Loctite 248

Loctite 496

Loctite 620
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Adesivo de fixação monocomponente anaeróbico 
que rapidamente desenvolve alta resistência 
quando confinado na ausência de ar, entre 
superfícies metálicas. Este produto apresenta 
resistência a temperaturas altas. Usado para unir 
partes cilíndricas de conexão, principalmente onde 
se requer resistência a altas temperaturas. Dentre 
s u a s  a p l i c a çõ e s ,  i n c l u e m - s e  a  f i x a ç ã o  d e 
engrenagens e pinhões em eixos de caixas de 
engrenagens e rotores em eixos de motores 
elétricos.

Veda todo tipo de roscas metálicas NPT, conexões, 
tubulações, etc, nas mais variadas indústrias como 
papel e celulose, química, tratamento de efluentes, 
petroquímica, etc.

Vedante de tubos e conexões roscadas de uso geral 
que é aplicado diretamente de sua embalagem sobre 
as roscas da tubulação. É fornecido em embalagens 
que servem para o seu armazenamento e aplicação. 
Recomendado para vedação de tubos e conexões 
roscadas metálicas e plásticas até 4" NPT (National Pipe 
Thread) para aplicações industriais em fluidos aquosos 
ou não. Particularmente indicado para situações onde 
é necessário o uso imediato das montagens roscadas e 
podem estar sujeitas a pequenos ajustes antes de seu 
uso. Este produto é utilizado em aplicações até 149 °C.

Indicado para o travamento e vedação de conexões 
roscadas metálicas. O produto cura lentamente quando 
confinado entre superfícies metálicas e na ausência de 
ar e evita o afrouxamento e vazamento originados por 
impacto e vibração. A característica tixotrópica reduz o 
escorrimento do produto líquido após aplicação no 
substrato.

Material monocomponente para vedação de roscas, 
anaeróbico, de alta viscosidade. O produto cura 
quando confinado entre superfícies metálicas e na 
ausência do ar. Utilizado para vedação de roscas de 
tubulação de água, óleo e diversos tipos de solventes.

Indicado para o travamento e vedação de conexões 
roscadas metálicas. O produto cura quando 
confinado entre superfícies metálicas e na ausência 
de ar, e evita o afrouxamento e vazamento originados 
por impacto e vibração. Reduz o atrito nas 
montagens de tubos roscados e conexões de aço 
inoxidável, alumínio e outros metais . Aplicações em 
indústrias de processos químicos, refinarias de 
petróleo, indústrias de papel/celulose, unidades de 
tratamento de efluentes, fábricas de tecidos, usinas 
de energia, aplicações marítimas, automotivas e de 
equipamentos industriais e nas indústrias de envaze 
e distribuição de gás, sistemas de plantas de geração 
de energia.

Loctite 638

Loctite 566

Loctite 561

Loctite 640

Loctite 567 Loctite 55

Loctite 648

Loctite 570

Adesivo de fixação monocomponente anaeróbico 
para peças cilíndricas. O produto cura rapidamente, 
desenvolvendo alta resistência à desmontagem 
quando confinado na ausência de ar, entre 
superfícies metálicas. Usado para unir partes 
cilíndricas de conexão, principalmente onde as 
folgas podem atingir 0,25 mm (0,01") e onde se 
requer resistência máxima à temperatura ambiente. 
Dentre suas aplicações incluem-se fixação de buchas 
e luvas em carcaças e eixos.

Adesivo de fixação monocomponente anaeróbico 
para peças cilíndricas. O produto cura quando 
confinado na ausência de ar, entre superfícies 
metálicas. Este produto desenvolve alta resistência ao 
calor depois de ter sido exposto a altas temperaturas. 
Usado para unir partes cilíndricas de conexão, 
principalmente em situações onde se requer 
resistência a temperaturas de até 204°C. Algumas 
aplicações típicas incluem pinos posicionadores em 
radiadores, camisas em carcaças de bombas e 
rolamentos na transmissão de automóveis.



Cura quando confinado entre superfícies metálicas e 
na ausência de ar. Veda montagens em uniões e 
flanges metálicas rígidas sendo flexível aos 
movimentos do flange. Proporciona resistência a 
baixas pressões imediatamente após a montagem 
dos flanges. Típicamente utilizado com uma junta 
formada no local para bombas, termostatos, 
compressores e caixas de engrenagens.

Produto anaeróbico monocomponete, pastoso, para 
fixação de peças cilíndricas, possui excelentes 
características de preeenchimento de folgas, 
principalmente onde as folgas podem atingir até 0,50 
mm. Aplicações: Restauração de encaixes corretos 
em eixos desgastados, mancais ovalados e ranhuras 
de chavetas avariadas. 

Não encontrou a solução que procurava?

Entre em contato com a equipe técnica do Grupo BT, nós estamos sempre apostos para te ajudar. 
Solicite uma visita técnica do Grupo BT e receba o responsável técnico da HENKEL na sua empresa, 
para desenvolver a melhor soluções. 

*consulte sobre condições

Adesivo de fixação monocomponente anaeróbico 
para peças cilíndricas. O produto cura quando 
confinado na ausência de ar, entre superfícies 
metálicas. Este produto desenvolve alta resistência 
ao calor depois de ter sido exposto a altas 
temperaturas. Usado para unir partes cilíndricas de 
conexão, principalmente em situações onde se 
requer resistência a temperaturas de até 232°C. 
Algumas apl icações  t ípicas  incluem pinos 
posicionadores em radiadores, camisas em carcaças 
de bombas e rolamentos na transmissão de 
automóveis.

Loctite 518

Loctite 573 Loctite 515

Loctite 574

Fixação Anaerobica - Vedação de Rosca
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Pr o d u t o  a n a e r ó b i c o  d e  a l t a  r e s i s t ê n c i a  à 
desmontagem e de baixa viscosidade. Indicado para 
folgas de até 0,12 mm. Aplicações: Fixação de buchas, 
rolamentos, polias, engrenagens, superfícies 
cilíndricas em geral. Alta resistência à desmontagem.



Adesivo Instantâneo para superfícies porosas e 
não porosas de difícil adesão. Adesão de 
espumas de borracha, madeiras, papel, aço e 
p lást ico,  entre  s i  e  nas  mais  var iadas 
combinações.

Adesivo Instantâneo para superfícies flexiciveis, 
de baixa viscosidade. Aplicações: Adesão de 
borracha. Confecção de O'Ring.

Adesivo Instantâneo de uso geral para 
materiais rígidos, de baixa viscosidade. 
Aplicações: Adesivo de alta resistência, ideal 
para metais e materiais rígidos com pequenas 
folgas.

Adesivo instantâneo de cianoacrilato
de uso geral. Sob condições normais, a 
umidade da superfície inicia o processo de 
cura. Embora a resistência funcional plena seja 
obtida em período relativamente curto, a cura 
prossegue por no mínimo 24 horas antes que 
se obtenha a resistência total a produtos 
químicos/solventes.

Adesivo de cianoacrilato, monocomponente. 
Este adesivo de baixa viscosidade permite 
adesão em peças pré -montadas por 
capilaridade Adere uma ampla variedade de 
m e t a i s ,  p l á s t i c o s  o u  b o r r a c h a . 
Particularmente indicado para aplicações 
pós-montagem, onde é necessário a 
c a r a c t e r í s t i c a  d e  p e n e t r a ç ã o  p o r 
capilaridade.

Indicado para adesão de materiais plásticos e 
elastoméricos onde é necessário rápida fixação. 
Sob condições normais,  a umidade da 
superfície inicia o processo de cura. Embora a 
resistência funcional plena seja obtida em 
período relativamente curto, a cura prossegue 
por no mínimo 24 horas antes que se obtenha a 
resistência total a produtos químicos/solventes.

Indicado para a montagem de materiais de difícil adesão que necessitam distribuição uniforme de tensões e 
forte adesão e/ou resistência ao cisalhamento. O produto proporciona uma rápida adesão a uma grande 
variedade de materiais, incluindo metais, plásticos e elastômeros. Sua consistência gel evita que o adesivo 
escorra mesmo em
superfícies verticais. Também é indicado para a adesão de materiais porosos como madeira, papel, couro e 
tecidos.

Adesivo instantâneo de cianoacrilato de uso 
geral. Sob condições normais, a umidade da 
superfície inicia o processo de cura. Embora a 
resistência funcional plena seja obtida em 
período relativamente curto, a cura prossegue 
por no mínimo 24 horas antes que se obtenha a 
resistência total a produtos químicos/solventes.

Adesivo de cianoacrilato, monocomponente, de 
baixa viscosidade, de cura rápida e isento de odor 
característico. Adere rapidamente uma ampla 
variedade de metais, plásticos ou borracha com 
características de baixo embranquecimento, para 
aplicações em embalagens de cosméticos

Loctite 406

Loctite 454

Loctite 401

Loctite 416

Loctite 460

Loctite 495

Loctite 422

Loctite 493

Loctite 496

Adesão Instantânea
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Adesivo bicomponente transparente, utilizado 
para pequenas colagens e reparos rápidos, 
para a colagem dos mais variados materiais. 
Isento de solventes, endurece a temperatura 
ambiente ou a quente. Aplicações Típicas: No 
uso profissional e doméstico é indicado para 
colar pequenas superfícies de materiais lisos, 
porosos ou irregulares como azulejos, madeira, 
vidro, concreto, borracha vulcanizada, fibras 
naturais, pedras, a maioria dos plásticos rígido, 
metais e outros materiais.

Adesivo bicomponente base epóxi. É a cola 
mais versátil do mercado, pois fixa e cola os mais 
diversos materiais lisos, porosos ou irregulares 
como: azulejo, madeira, vidro, concreto, entre 
outros. Oferece altíssima resistência mecânica e 
secagem em aproximadamente 10 minutos, 
tempo suficiente para uma colagem precisa. 
Resistência final em 8 horas. Essa versão de 
ARALDITE é ideal para reparos domésticos, 
artesanato e indústria. 
Uso doméstico e profissional.

Oferece altíssima resistência mecânica. Multiuso 
e muito versátil, oferece altíssima resistência 
mecânica.   é ideal para ARALDITE PROFISSIONAL
colagens de grandes superfícies lisas, porosas ou 
irregulares, que exigem mais tempo de contato 
entre as partes para garantia das características 
mecânicas. Resiste até 80ºC.

Adesivo selante universal de alta 
elasticidade. Multifuncional, prático, 
impermeável, com alta resistência e 
poder de aderência em diversas 
superfícies. Pode ser utilizado como 
ades ivo  e  se lante.  Não adere 
materiais à base de Polipropileno, 
S i l i c o n e  e  *  ( * r e s i n a P T F E
antiaderente).

Selante e adesivo monocomponente 
à base de poliuretano. Depois de 
seco, o Cascola Espuma Expansiva é 
inodoro, preenche, veda e isola de 
maneira durável, mantendo suas 
propriedades físicas inalteradas ao 
tempo e aos agentes climáticos, 
podendo ser cortado, l ixado e 
pintado para dar acabamento. O 
C a s c o l a  E s p u m a  E x p a n s i v a  é 
indicado para preencher espaços de 
aparelhos de ar-condicionado, fixar 
batentes de portas e janelas, realizar 
o isolamento térmico e acústico de 
paredes, selar tubulações, entre 
outras aplicações.

Selador acrílico com excelente poder 
de vedação em diversas superfícies. 
Fácil de aplicar, possui odor suave, 
pode ser aplicado em ambientes 
internos e externos. Após seco, pode 
ser pintado. Não adere materiais a 
base de Polipropileno, Silicone e  PTFE
(resina antiaderente).

Adesivo selante universal de alta 
elasticidade. Multifuncional, prático, 
impermeável, com alta resistência e 
poder de aderência em diversas 
superfícies. Pode ser utilizado como 
adesivo e selante. Cascola Flextec 
FT101 Construção sela, une, fixa, 
veda, preenche e adere a maioria dos 
materiais, como azulejo, concreto, 
cerâmica, madeiras, metais, vidros, 
plásticos, etc. Não adere materiais à 
base de Polipropileno, Silicone e 
PTFE* (*resina antiaderente).

Selador acrílico com excelente poder 
de vedação em diversas superfícies. 
Fácil de aplicar, possui odor suave, 
pode ser aplicado em ambientes 
internos e externos. Após seco, pode 
ser pintado. Não adere materiais a 
base de Polipropileno, Silicone e 
PTFE (resina antiaderente).

Adesivo de agarre inicial extraforte, 
que minimiza a necessidade de fitas 
ou pregos como suporte. Ideal para 
ambientes internos. Adere uma 
grande variedade de materiais, 
como: Madeira, Tijolo, Cerâmica, 
Concreto, Metal,  Compensado, 
Pedras, , Vidro, Cortiça, Drywall, MDF
PVC e Plásticos. Não adere plásticos à 
base de Polietileno, Polipropileno, 
Silicone e  (resina antiaderente). PTFE

Cascola Flexite Multiuso

Cascola Flexite FT Construção

Cascola Flexite Fendas e Trincas

Cascola Monta e Fixa PL500

Cascola Flexite Sela e Fixa

Cascola Flexite Multiuso

Araldite Help 2 Minutos Araldite Hobby 10 Minutos Araldite Profissional 24 horas

Cascola Cascola Cascorez

Araldite - Linha Cascola

Adesivo contato de alto desempenho, especialmente indicado para 
colagem de lâminas decorativas, couro, lambris, e diversos tipos de 
materiais sintéticos sobre materiais de base como: madeiras 
compensadas, aglomerados, , , concreto, cimento, etc.MDF HDF
Embalagens - 730g, 2,8kg, 8kg, 14kg

A linha de adesivos de contato é indicado para colagem de alto desempenho 
em madeiras de médias e baixas densidades, laminados decorativos, papel, 
papelão e materiais porosos em geral.  Ideal para a montagem de móveis.
Embalagens - 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg
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O GRUPO BT É 
DISTRIBUIDOR
ESPECILIAZADO EM 
CORREIS GATES



Permite que múltiplas correias funcionem 
c o m o  u m a  ú n i c a  p e ç a  c o m  a  m e s m a 
distribuição de carga e com cada correias do 
jogo fixando se perfeitamente em cada encaixe 
da polia. Recomendadas para transmissões nas 
quais as correias individuais vibram, viram-se 
ou saltam para fora da transmissão. Aplicações : 
Moinhos, Britadores, Misturadores, Calandras, 
Compressores, Prensas, Guindastes, Peneira 
vibratórias e outros. Resistentes a óleo e calor.
Polias recomendadas : Multi-Duty A, B, C, D e E

Permite que múltiplas correias funcionem 
co m o  u m a  ú n i c a  p e ç a  co m  a  m e s m a 
distribuição de carga e com cada correias do 
jogo fixado-se perfeitamente em cada canal da 
polia. Recomendadas para transmissões de 
correias em “V” múltiplas, expostas a altas 
cargas de choques pesado e vibração, que 
possam vir a fazer com que as correias 
individuais chicoteiem, virem ou saltem para 
fora da transmissão. Resistentes : Óleos e calor
Polias recomendadas : 3V, 5V  

Permite que múltiplas correias funcionem 
c o m o  u m a  ú n i c a  p e ç a  c o m  a  m e s m a 
distribuição de carga e com cada correias do 
jogo fixado-se perfeitamente em cada encaixe 
da polia. Recomendadas para transmissões nas 
quais as correias individuais vibram, viram-se 
ou saltam para fora da transmissão. Resistentes 
a óleo e calor. Polias recomendadas : 3V / 5V / 8V

Desenvolvida para trabalhar com qualquer 
transmissão industrial da faixa de potência 
segundo os perfis Z, A, B e C. A construção sem 
envelope faz da HI-POWER MN uma correia de 
aplicação muito apropriada para transmissões 
que necessitam de pequenas polias e tensores 
externos. A ampla gama de dimensões cobre 
uma multiplicidade de aplicações pesadas em 
bombas industriais, compressores, máquinas, 
ferramentas etc. Perfis: ZS / AXS / BXS / CXS

Perfeitas para qualquer aplicação industrial, 
incluindo transmissões V-Flat. Proporcionam 
sustentação apropriada ao cordonél e total 
contato com o canal da polia proporcionando 
uniformidade na carga e no desgaste, 
aumentando a vida útil da correia Resistentes : 
À óleo, sujeira e calor. Polias recomendadas : 
Transversais A, B, C, D e E

Garantem às correias maior flexibilidade, reduz 
a geração de calor e permite performance a alta 
velocidade em polias de menor diâmetro. 
Mercado e aplicação: eletrodomésticos, 
e q u i p a m e n t o s  p a r a  u s o  a o  a r  l i v r e , 
transportadores de rolamentos, máquinas-
ferramentas,  equipamentos médicos e 
equipamentos para exercícios físicos, além de 
todo tipo de máquinas e equipamentos 
industriais.  Perfis: J (PJ) / L (PL) / M (PM)

Power Band HI power II Power Band Super HC MN

Power Band Super HC

HI Power MNHI Power II

Micro V

Correias em " V "

As correias de transmissão de potência em "V" tem a função de transmitir força e movimento através 
de atrito entre as superfícies laterais da correia tensionada e as superfícies laterais do canal da polia.

VANTAGENS:

- Fáceis instalar
- Menos onerosas
- Transmissões silenciosas
- Maior variedade de comprimentos
- Absorvem choques de transmissão
- Sinalizam problemas de transmissão
- Transmissões limpas (não necessitam lubrificação)
- Permitem reduções/multiplicações de velocidade
- São fusíveis de segurança quando a transmissão trava, as 
correias se rompem, evitando queima do motor e danos a maquina
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O perfil dentado Power Grip Timing (trapezoidal) faz 
desta correia excelente para aplicações de 
posicionamento. Proporcionam alta força, vida de 
flexibilidade estendida e alta resistência a 
estiramento.  Modelos: MXL / XL / L / H / XH / XXH

Possui duas vezes a capacidade de carga que sua 
antecessora, a HTD, adicionalmente, um menor 
largura é necessária, comparada à HTD, permitindo 
transmissões mais leves e compactas. São 
adequadas para muitas aplicações incluindo 
armazenamento de dados, ferramentas elétricas, 
processadores de alimento, máquinas de escrever, 
centrifugas, máquinas de contagem de notas, 
automação, aspiradores de pó e outros. Modelos:  
5MGT / 8MGT / 14MGT. 

Corpo de poliuretano combinado com cordonéis 
de tração em fibra de carbono para aumentar sua 
capacidade e performance. Aplicável em todos os 
mercados industriais que necessitam duma 
distancia entre centros curta, nas com potencia de 
alta densidade. Particularmente adaptadas para 
substituir correntes roletadas e transportadores 
cilíndricos. Modelos:  8MGT / 14MGT  

Dentadas em ambos os lados, o que proporciona 
maior sincronização em ambos os lados da 
transmissão. Aplicações: armazenamento de dados, 
ferramentas elétricas, processadores de alimento, 
máquinas de escrever, centrifugas, máquinas de 
contagem de notas, automação, aspiradores de pó 
e outros. Resistentes: Sujeira, graxa, Óleos e 
umidade. Polias recomendadas : 3MR / 5MR.

Maior perfil dentado para maior capacidade 
comparadas às correias de comando. Proporcionam 
alta força, vida de flexibilidade estendida e alta 
r e s i s t ê n c i a  a  e s t i r a m e n t o .  A p l i c a ç ã o : 
armazenamento de dados, ferramentas elétricas, 
processadores de alimento, máquinas de escrever, 
centrifugas, máquinas de contagem de notas, 
automação, aspiradores de pó e outros.  Modelos:  
3M / 5M / 8M / 14M / 20M.

São perfeitas para vários tipos de aplicações como 
HVAC, têxtil, impressão, máquinas-ferramentas, 
processadores de alimentos, transportadores, 
e m p a c o t a d o r e s ,  a g r i c u l t u r a ,  b o m b a s , 
compressores, centrifugas, lavadeiras, polpa e 
papel. Proporcionam grande força, excelente vida 
útil em flexibilidade e alta resistência a estiramento.
Modelos:  8MGT / 14MGT

Perfil dentado original HTD combinado com 
co n s t r u ç ã o  Po l y  C h a i n .  Ad e q u a d a  p a ra 
substituição de correias HTD em polias dentadas 
HTD. Resistente a produtos químicos, óleos, 
poluentes e abrasivos.  Modelos: 14MGT

Graças aos seus dentes diretamente opostos por 
ambos os lados, a Power Grip Trapezoidal oferece 
maior desempenho em acionamentos com 
inversão de sentido de giro (tipo serpentina) com 
garantia de transmissões silenciosas assim como 
u m a  m a i o r  f l e x i b i l i d a d e .  A s  C o r r e i a s 
S i n c ro n i z a d o r a s  Tr a p e zo i d a i s  p o d e m  s e r 
encontradas nos passos: PowerGrip XL, L e H

Power Grip Timing

Power Grip GT2

PolyChain GT Carbon 

Power Grip GT2 Twin Power 

Power Grip HTD

Power Grip GT3

PolyChain  HTD

Power Grip Twin Power Timing

Correias Sincronizadoras

As correias sincronizadoras GATES tem a função de transmitir 
força e movimento sincronizado através do engrenamento 
positivo dos dentes da correia com os dentes da polia.

Quanto maior a área de contato do dente da correia com o 
dente da polia, maior será a capacidade nominal de transmissão.
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Aplicação: Recomendada para uma vasta gama de aplicações com  
ar  comprimido  em  equipamentos pneumáticos em geral e para 
água, podendo apresentar teor alcalino e glicois. Utilizada 
geralmente  em  indústrias,  postos  de  serviços  e manutenção em 
geral, onde se requer boa resistência ao calor, abrasão e intempéries.
Não indicada para uso com óleo ou derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

Aplicação: Recomendada para aplicações de condução  e  descarga  
de  água  e  ar  comprimido. Utilizada geralmente na indústr ia, 
construção civil e agricultura. Apresenta excelente resistência à
abrasão e intempéries. Não indicada para uso com óleo ou 
derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1 1/4 " a 4 "

Aplicação: Recomendada para serviço pesado com água e  
com  ar  comprimido  em  equipamentos pneumáticos em 
geral, podendo apresentar  presença  de  óleo  lubrificante  
ou graxa. Utilizada nas indústrias em geral, construção civil, 
pedreiras e mineração, onde se requer cobertura com alta 
resistência a abrasão, cortes e intempéries.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

Aplicação: Recomendada para aplicações com água e ar comprimido 
onde se requer uma mangueira não condutiva. Utilizada geralmente 
na refrigeração de contatos elétricos, revestimentos e refrigeração 
de cabos de solda a ponto. Apresenta resistência mínima de 1 M / pol 
quando submetido à tensão de 1000 VCC.
Diâmetros Interno: 1/4 " a  1 "

Aplicação: Recomendada para aplicações em serviços  de  sucção  
e  descarga  de  água. Utilizada geralmente na indústria e na
construção civil, onde se contém baixa concentração de terra, 
areia e solução alcalina. Apresenta  excelente resistência  à  
abrasão  e intempéries. Não indicada para uso com óleo ou 
derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1 1/4 " a 8 "

Aplicação:  Recomendada  para  lavagem  de veículos em postos de 
serviços e garagens de frotas. Apresenta alta resistência à abrasão e 
ao ataque de óleo, graxas, e outros derivados de  petróleo 
normalmente  encontrado  nos lavadores.
Diâmetros Interno: 1/2 " e 3/4 "

Aplicação: Recomendada para aplicação com água fria e quente, 
onde o vapor é injetado na água. Uso em fábricas de papel, limpeza 
em geral  de  indústria  alimentícias,  serviços  de lavagem de 
plantas que exigem uma mangueira que não deixa marcas.
Diâmetros Interno: 1/2 " a  1"

Aplicação:  Recomendada  para  serviços  de jateamento  de  areia  
ou  granalhas.  Utilizada geralmente para jateamento de peças 
brutas em  fundições,  forjarias  e  outras  aplicações industriais. 
Apresenta excelente resistência à abrasão no tubo e cobertura, 
combinado com leveza e flexibilidade.
Diâmetros Interno: 1/4 " a  1 "

Aplicação: Recomendada para linhas de solda industrial e em 
estaleiros. Utilizada em caldeirarias, funilarias, oficinas mecânicas 
em geral e estaleiros, onde se requer altaresistência à abrasão, 
cortes e intempéries.
MSI - Diâmetros Interno: 1/4 " a 3/4 "
MSID - Diâmetros Interno: 1/4 " e 5/16 "

Aplicação: Recomendada para condução de Gás Natural e GLP em 
instalações industriais, pig tails e empilhadeiras a gás. Indicada para 
utilização em ambientes ventilados. Atende  aos requisitos  da  
norma NBR  13419 Tipo 2.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

A p l i c a ç ã o : R e c o m e n d a d a  p a r a abastecimento  de  
gasolina,  álcool  e  óleo diesel em bombas de combustíveis nos 
postos de serviços e garagens de frotas. Mangueira com reforço de 
aço e cobertura mais fina para montagem em bombas eletrônicas 
se utilizando terminais recusáveis ou prensáveis. 
Diâmetros Interno: 3/4 " a 1 "

Aplicação: Recomendada  para abastecimento de  
gasolina,  álcool  e  óleo diesel em bombas de combustíveis nos 
postos de serviços e garagens de frotas. Mangueira com reforço 
de aço e cobertura mais fina para montagem em bombas 
eletrônicas se utilizando terminais recusáveis ou prensáveis. 
Mangueira certificada com portaria do INMETRO/DIMEL.
Diâmetros Interno: 3/4 " a 1 "

Aplicação: Recomendada para altas pressões de vapor saturado 
e/ou superaquecido, para pressão de trabalho 250 psi (máx) e
temperatura 232º C (máx).
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

Aplicação: Recomendada para condução de óleos minerais, graxa, 
óleo combustível, gasolina e derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 1 "

Aplicação: Recomendada para sucção edescarga de gasolina, 
álcool, óleo diesel, óleo mineral e outros derivados de petróleo.
Utilizada geralmente para descarga de caminhões tanque, em 
indústrias e postos de serviço. Apresenta  excelente resistência  à  
abrasão  e intempéries.
Diâmetros Interno: 1  1/4 " a  4 "

Aplicação:  Recomendada  para  descarga  de derivados  de  
petróleo,  álcool,  água  e  óleos vegetais. Utilizada geralmente 
para descarga de caminhões tanque em indústrias, refinarias e 
postos de serviço. Apresenta excelenteresistência à abrasão e 
intempéries. Não indicada para serviços de sucção.
Diâmetros Interno: 1  1/4 " a  4 "

Aplicação: Recomendada para sucção e descarga de derivados de 
petróleo, álcool, água e óleos vegetais. Utilizada geralmente nas
indústrias, refinarias  e  usinas,  para serviços  de sucção  e  
descarga  de  reservatórios,  vagões  e caminhões tanques. 
Apresenta  excelente  resistência  à  abrasão  e intempéries.
Diâmetros Interno: 1  1/4 " a  8 "

MSI  300 e MSID 200 psi - Solda Industrial

MGLPV 300 psi - Gases GLP / GN

MBC 250 HWL - Bomba de combustível

MBC 250 HWL - Bomba de combustível

MOG 250 psi - Óleo e Graxa

MCT 150 psi - Caminhão Tanque

MDO 150 psi - Óleos e Derivados de Petróleo

MSDO 150 psi - Sucção e Descarga de Óleo

MFV Plus 300 psi - Vapor Frigorífico

MJA 150 psi - Jato de Areia

206MB - 250 psi - Vapor Saturado

MSPA 300 psi - Ar/Água/Óleo  

MSDA 150 psi - Sucção e descarga de água  

MLAV 600 psi - Lavagem de autos  

MISL 150 psi - Ar/Água  

MAA 300 psi -  Ar/Água

MAA 150 psi -  Ar/Água

Mangueiras
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Aplicação: Recomendada para uma vasta gama de aplicações com  
ar  comprimido  em  equipamentos pneumáticos em geral e para 
água, podendo apresentar teor alcalino e glicois. Utilizada 
geralmente  em  indústrias,  postos  de  serviços  e manutenção em 
geral, onde se requer boa resistência ao calor, abrasão e intempéries.
Não indicada para uso com óleo ou derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

Aplicação: Recomendada para aplicações de condução  e  descarga  
de  água  e  ar  comprimido. Utilizada geralmente na indústr ia, 
construção civil e agricultura. Apresenta excelente resistência à
abrasão e intempéries. Não indicada para uso com óleo ou 
derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1 1/4 " a 4 "

Aplicação: Recomendada para serviço pesado com água e  
com  ar  comprimido  em  equipamentos pneumáticos em 
geral, podendo apresentar  presença  de  óleo  lubrificante  
ou graxa. Utilizada nas indústrias em geral, construção civil, 
pedreiras e mineração, onde se requer cobertura com alta 
resistência a abrasão, cortes e intempéries.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

Aplicação: Recomendada para aplicações com água e ar comprimido 
onde se requer uma mangueira não condutiva. Utilizada geralmente 
na refrigeração de contatos elétricos, revestimentos e refrigeração 
de cabos de solda a ponto. Apresenta resistência mínima de 1 M / pol 
quando submetido à tensão de 1000 VCC.
Diâmetros Interno: 1/4 " a  1 "

Aplicação: Recomendada para aplicações em serviços  de  sucção  
e  descarga  de  água. Utilizada geralmente na indústria e na
construção civil, onde se contém baixa concentração de terra, 
areia e solução alcalina. Apresenta  excelente resistência  à  
abrasão  e intempéries. Não indicada para uso com óleo ou 
derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1 1/4 " a 8 "

Aplicação:  Recomendada  para  lavagem  de veículos em postos de 
serviços e garagens de frotas. Apresenta alta resistência à abrasão e 
ao ataque de óleo, graxas, e outros derivados de  petróleo 
normalmente  encontrado  nos lavadores.
Diâmetros Interno: 1/2 " e 3/4 "

Aplicação: Recomendada para aplicação com água fria e quente, 
onde o vapor é injetado na água. Uso em fábricas de papel, limpeza 
em geral  de  indústria  alimentícias,  serviços  de lavagem de 
plantas que exigem uma mangueira que não deixa marcas.
Diâmetros Interno: 1/2 " a  1"

Aplicação:  Recomendada  para  serviços  de jateamento  de  areia  
ou  granalhas.  Utilizada geralmente para jateamento de peças 
brutas em  fundições,  forjarias  e  outras  aplicações industriais. 
Apresenta excelente resistência à abrasão no tubo e cobertura, 
combinado com leveza e flexibilidade.
Diâmetros Interno: 1/4 " a  1 "

Aplicação: Recomendada para linhas de solda industrial e em 
estaleiros. Utilizada em caldeirarias, funilarias, oficinas mecânicas 
em geral e estaleiros, onde se requer altaresistência à abrasão, 
cortes e intempéries.
MSI - Diâmetros Interno: 1/4 " a 3/4 "
MSID - Diâmetros Interno: 1/4 " e 5/16 "

Aplicação: Recomendada para condução de Gás Natural e GLP em 
instalações industriais, pig tails e empilhadeiras a gás. Indicada para 
utilização em ambientes ventilados. Atende  aos requisitos  da  
norma NBR  13419 Tipo 2.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

A p l i c a ç ã o : R e c o m e n d a d a  p a r a abastecimento  de  
gasolina,  álcool  e  óleo diesel em bombas de combustíveis nos 
postos de serviços e garagens de frotas. Mangueira com reforço de 
aço e cobertura mais fina para montagem em bombas eletrônicas 
se utilizando terminais recusáveis ou prensáveis. 
Diâmetros Interno: 3/4 " a 1 "

Aplicação: Recomendada  para abastecimento de  
gasolina,  álcool  e  óleo diesel em bombas de combustíveis nos 
postos de serviços e garagens de frotas. Mangueira com reforço 
de aço e cobertura mais fina para montagem em bombas 
eletrônicas se utilizando terminais recusáveis ou prensáveis. 
Mangueira certificada com portaria do INMETRO/DIMEL.
Diâmetros Interno: 3/4 " a 1 "

Aplicação: Recomendada para altas pressões de vapor saturado 
e/ou superaquecido, para pressão de trabalho 250 psi (máx) e
temperatura 232º C (máx).
Diâmetros Interno: 1/4 " a 6 "

Aplicação: Recomendada para condução de óleos minerais, graxa, 
óleo combustível, gasolina e derivados de petróleo.
Diâmetros Interno: 1/4 " a 1 "

Aplicação: Recomendada para sucção edescarga de gasolina, 
álcool, óleo diesel, óleo mineral e outros derivados de petróleo.
Utilizada geralmente para descarga de caminhões tanque, em 
indústrias e postos de serviço. Apresenta  excelente resistência  à  
abrasão  e intempéries.
Diâmetros Interno: 1  1/4 " a  4 "

Aplicação:  Recomendada  para  descarga  de derivados  de  
petróleo,  álcool,  água  e  óleos vegetais. Utilizada geralmente 
para descarga de caminhões tanque em indústrias, refinarias e 
postos de serviço. Apresenta excelenteresistência à abrasão e 
intempéries. Não indicada para serviços de sucção.
Diâmetros Interno: 1  1/4 " a  4 "

Aplicação: Recomendada para sucção e descarga de derivados de 
petróleo, álcool, água e óleos vegetais. Utilizada geralmente nas
indústrias, refinarias  e  usinas,  para serviços  de sucção  e  
descarga  de  reservatórios,  vagões  e caminhões tanques. 
Apresenta  excelente  resistência  à  abrasão  e intempéries.
Diâmetros Interno: 1  1/4 " a  8 "

MSI  300 e MSID 200 psi - Solda Industrial

MGLPV 300 psi - Gases GLP / GN

MBC 250 HWL - Bomba de combustível

MBC 250 HWL - Bomba de combustível

MOG 250 psi - Óleo e Graxa

MCT 150 psi - Caminhão Tanque

MDO 150 psi - Óleos e Derivados de Petróleo

MSDO 150 psi - Sucção e Descarga de Óleo

MFV Plus 300 psi - Vapor Frigorífico

MJA 150 psi - Jato de Areia

206MB - 250 psi - Vapor Saturado

MSPA 300 psi - Ar/Água/Óleo  

MSDA 150 psi - Sucção e descarga de água  

MLAV 600 psi - Lavagem de autos  

MISL 150 psi - Ar/Água  

MAA 300 psi -  Ar/Água

MAA 150 psi -  Ar/Água

Mangueiras
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Sinalização
individual e tráfego

60



Base Quadrada

Nos Tamanhos

50 e 75 cm

Fabricado em PVC FLEXIVEL com base na norma 
ABNT 15071, material extremamente resistente ao 
tempo utilizado para sinalização viária extra flexível 
que permite dobrá-lo totalmente ao meio sem 
prejuízo do seu formato original.

Conjunto montado (balizador e base);  Altura 105 cm 
e peso aprox. 6 Kg ou 7,2 Kg;  Produzido em PEAD;  
Proteção anti-UV; Cor laranja;  peso 1,2Kg.  BASE: Em 
borracha reciclada Cor preta; Peso 4,5 Kg ou 6,0 Kg.  
Faixas na opção adesiva na cor branca ou adesiva 
refletiva na cor branca.

Fabricado em composto termoplástico flexível com 
duas faixas refletivas, o Delimitador de Tráfego é um 
sinalizador que proporciona muita segurança em 
acessos às rodovias, divisão de fluxo de veículos, 
sinalização de defensas e outros obstáculos fixos. 
Acompanha inclusive um dispositivo de fixação ao 
solo através de parabolt. Cores: Laranja / Branco / 
Amarelo / Preto .

Fita Refletiva aplicada em condições de visibilidade 
desfavoráveis melhorando a identificação de 
veículos de carga e ônibus, ajudando evitar 
acidentes. Material: Película construída com lentes 
prismáticas encapsuladas em uma resina sintética 
transparente, com um adesivo agressivo.

Fabricado em PVC Rígido de alta resistência com 
faixas pintadas. Possui um processo especial de 
produção, no qual os cones não perdem a coloração 
com o passar do tempo, aumentando assim a sua 
durabilidade.

Cone em borracha, 75cm de altura, base 40x40cm. 
Disponível em Cores: Cor preto com faixas amarelas 
e laranja com faixas brancas.

Corrente Plástica
Confeccionada em polietileno de alta densidade 
(PEAD). Não possui emendas. 
Elo Grande 63 x 34 x 9 mm 
Elo Pequeno 38 x 21 x 5 mm 

Confeccionado com base plástica cônica em 
polietileno ( PEAD ), com enchimento em concreto 
e tubo de PVC com dois ganchos fixado em sua 
extremidade. Utilizado para demarcar área, separar 
filas, isolamento e limitação de espaço.

As telas para proteção de dutos subterrâneos, é 
confeccionado com material de alta qualidade, que 
conferem proteção e sinalizam as tubulações 
subterrâneas, evitando eventuais acidentes em 
escavações.

De corpo em polietileno rotomoldado, sem 
emendas, com grande resistência à intempéries, 
durável,  na cor padrão laranja, permite o 
empilhamento, possue dimensões de 1.100 mm de 
altura e base com 660mm. O canalizador tipo barril 
pode ser fornecido com fitas refletivas de alta 
intensidade, e são eficientes para uso viário. Para 
aumentar a visibilidade noturna pode-se adicionar 
iluminação interna do barril.

Fabricada em polietileno linear aditivado contra 
ação dos raios solares ultravioleta, possui cor sólida 
incorporada a quente, garantindo uma prolongada 
vida út i l  contra desbotamento.  Pode ser 
preenchido com água ou areia, aumentando seu 
peso em até 20 vezes. O dispositivo tipo macho e 
fêmea faz uma interligação e eficiente, uma 
barreira compacta e visível.

Tela plástica para utilização em obras e áreas de 
risco, funcionando como sinalização, proteção de 
corpo e delimitação de obra. 

Tela Faxadeiro e Gasoduto 

PVC Flexível

Balizador

Delimitador de Tráfego

Fita Refletiva

PVC Rígido

Borracha

Corrente Pedestal

Tela Gasoduto

Barrica

Barreira Monobloco

Tela Tapume

Sinalização

Grupo BT   .   SINALIZAÇÃO        www.grupobt.com.br

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 

74



A fita antiderrapante consiste de abrasivos 
artificiais de grãos (quartzo) aplicados sobre um 
filme de poliéster,é destinada para áreas 
propensas a riscos de acidentes (escadas, rampas 
e pisos escorregadios), sua composição contribui 
drasticamente na diminuição dos riscos de 
acidentes, proporcionando tranquilidade e 
conforto.

O Sinalizador temporário substitui com vantagens 
econômicas e operacionais as improvisações de 
baldes ou ainda sinalizadores de alto custo. Possui 
suporte próprio para ser usado em cones, cavaletes 
e barrotes de madeira de qualquer diâmetro.

Utilizado em vias e rodovias com baixa iluminação, 
oferecendo sinalização autônoma para o trânsito. 
O sinalizador possui compartimento para uma 
pilha 6V (não inclusa), sistema de fotocélula para 
ligar automaticamente no escuro. Alimentação – 
0 1  ( u m a )  p i l h a s  6 V  ( n ã o  i n c l u í d a s ) . 
Aproximadamente 300 horas. 

Colete refletivo tipo tela bicolor, fechamento 
frontal em velcro, confeccionado na cor laranja e 
verde fluorescente, com faixas refletivas .
Tamanho Único

Destinado para todas as obras rodoviárias, 
construções por ter fácil visibilidade dia e noite, 
possui sua lente em policarbonato resistente e 
durável. O sinalizador solar liga automaticamente à 
noite, e possui baterias recarregáveis e painel solar 
que dispensa a troca de baterias, utilizado apenas 2 
baterias AA Ni-h 1,2v recarregável, fornecido junto 
com o sinalizador. O sinalizador solar é a prova d 
água, assim pode ser utilizado em dias chuvosos e 
possui parafuso para encaixe. O tempo de vida das 
baterias recarregáveis é de aproximadamente 1 
ano.

Bastão sinalizador eletrônico com área luminosa 
vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo 
transparente, composta por LED's de alto brilho. 
Possui cabo antiderrapante e cordão em nylon. O 
bastão sinalizador possui um botão seletor para luz 
com três estagio (  piscante,  f ixa,  desl iga 
).Alimentação 02 (duas) pilhas grandes alcalinas 
(não incluídas). Aproximadamente 400 horas. 

Colete refletivo 100% Poliéster com 1 bolso, 
fechamento frontal em zíper, confeccionado na 
cor verde fluorescente, com faixas duplas 
refletivas na cor cinza.
Tamanho Disponível – G / XG

Fita Antiderrapante

Sinalizador Temporário

Colete refletivo 100% Poliéster sem bolso, 
fechamento frontal em zíper, confeccionado na cor 
laranja fluorescente, com faixas duplas refletivas 
na cor cinza. Tamanho Disponível – G / XG
Disponível também na cor Verde

Colete Sem Bolso
Colete refletivo tipo X, fechamento tipo cinta, 
confeccionado na cor laranja fluorescente, com 
faixas refletivas.
Tamanho Único.

Colete Tipo X

Sinalizador

Colete refletivo tipo tela, fechamento frontal em 
velcro, confeccionado na cor laranja fluorescente, 
com faixas refletivas .
Tamanho Único

Colete Tipo Tela

Colete Tela Bicolor

Sinalizador Solar

Bastão Sinalizador

Colete refletivo 100% Poliéster com 4 bolsos, 
fechamento frontal em zíper, confeccionado na 
cor verde fluorescente, com faixas duplas 
refletivas na cor cinza. Tamanho Disponível – G / 
XG. Disponível também na cor Verde

Colete 4 BolsosColete Refletivo 1 Bolso

Faixa de isolamento plástica zebrada não adesiva, 
com 0,1 mm de espessura, largura de 7cm.
Cores Disponível – Zebrada Amarela e Preta. 
Rolos de 200 mts.
Material: Polietileno PEBD

Fita Zebrada

Mangueiras
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Geotêxtil Geocomposto 

Duto Perfurado 

Duto Corrugado PEAD 

Geocélulas 

O  g e o t ê x t i l  é  u m  p ro d u t o  n ã o  t e c i d o 
desenvolvido para atender as mais severas 
condições de aplicação, fabricado com fibras de 
alta tenacidade, por meio de extrusão, tanto em 
poliéster (PET) como em polipropileno (PP). Em 
seu processo de fabricação, as fibras dos 
geotêxtis são aditivadas para possuir uma maior 
resistência aos raios UV. Sua composição 
promove elevada resistência aos ataques 
químicos e biológicos, garantindo uma maior 
eficiência e durabilidade.

O Geocomposto é formado por rede de PEAD 
unida, em uma ou duas faces de Geotêxtil não-
tecido.É um sistema drenante utilizado em 
obras de engenharia, tendo como funções 
principais a drenagem de líquidos e gases, 
retenção de partículas de solo e resíduos, e a 
proteção mecânica. Substitui camadas 
espessas de materiais naturais, como pedra 
britada, seixo rolado, cascalho e areia. Possui 
elevada capacidade de vazão, bem como 
excelentes resistências mecânica, química e ao 
intemperismo.

As Geocélulas são estruturas tridimensionais em 
formato de colmeia, 100% polipropileno, que 
permitem o confinamento de diversos materiais 
c o m o  o  c o n c r e t o ,  s o l o ,  b r i t a  e  a r e i a , 
desempenhando importantes funções em obras 
de engenharia. As uniões entre as células 
possuem elevada resistência à tração, podendo 
ser especificadas em projeto, geradas por um 
processo de fabricação de alta tecnologia. 
A p l i c a ç ã o :  R e v e s t i m e n t o  d e  t a l u d e s , 
revestimento de canais, estruturas de arrimo por 
gravidade, suporte de carga, revestimento 
f l e x í v e l  p r é - m o l d a d o  e  p r o t e ç ã o  d e 
geomembranas em cobertura de aterros.

Tubo perfurado de PEAD para captação de águas infiltradas no solo, podendo ser: 
corrugado, anelado, perfurado,  flexível e preto. Por ser fabricado em PEAD e modelo de 
fabricação diferenciado, apresenta elevada resistência aos esforços mecânicos e ao ataque 
de substâncias químicas e bioquímicas captadas ou de entorno. Possui grande área aberta 
perfurada por metro linear de tubo para a vazão racional do influxo. Pode permanecer 
exposto ao sol e às intempéries no local de instalação por longos períodos de tempo. É leve 
e fornecido em rolos, assim oferecendo facilidade de manuseio para operações rápidas, 
seguras e econômicas de entrega e instalação.

Duto corrugado helicoidal de polietileno (PEAD),  são utilizados para proteção de cabos 
subterrâneos de energia e telecomunicação, desenvolvido para resistir aos esforços 
mecânicos e ao ataque de substâncias químicas encontradas no subsolo, podendo 
permanecer exposto ao sol e às intempéries no local de instalação por longos períodos de 
tempo, é leve e fornecido em rolos, assim oferecendo facilidade de manuseio para 
operações rápidas, seguras e econômicas de entrega e instalação. Por manter essas 
características conquistou rapidamente a admiração dos engenheiros das concessionárias 
do país, principalmente por sua flexibilidade e resistência, não sendo necessário o 
envelopamento em concreto do banco de dutos.

Geossintéticos
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ANOTAÇÕES
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Conheça�melhor�o�Grupo�BT.�

Acesse�nosso�site,�assista�o�vídeo�institucional�

e�confira�o�catálogo�de�produtos�completo.

Se�preferir,�marque�uma�visita�e�venha�conhecer

nossa�estrututa.�Será�um�prazer�recebê-lo.��

Construção Civil de pequeno 
e grande porte e prestadores

de serviço.

Agronegócio, agropecuária e 
colheitas diversas.

Uma empresa ISO 9000

Colheitas

Indústrias - Alimentícia, Farmacêuticas,
Químicas, Petroquímicas, Metalúrgicas, 

Transportadoras...entre outras. 

Presente�em�diversos�segmentos,�sempre�desenvolvendo�
as�melhores�soluções�para�atender�a�necessidade�de�nossos�clientes.�

EPI MRO



Unidade Tatuapé
11 2942-3900

Unidade Tatuí
15 3305-8100

atendimento@grupobt.com.br   -   www.grupobt.com.br

Soluções em EPI e MRO

Acesse o Site Veja o catálogo online


