
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.594  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 29/06/2027 Nº. do Processo: 14022.168086/2022-47
Produto: Nacional
Equipamento: ÓCULOS
Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster nas cores incolor e cinza
transparente, lentes disponíveis em policarbonato e CR-39 incolor nos tamanhos 52 e 56, haste tipo espátula composta por três
peças: uma peça confeccionada do mesmo material da armação que possui dois pinos sendo um em cada extremidade que se
encaixa em orifícios existentes nas extremidades da armação e encaixe para um pino de pressão, que permite o ajuste da
inclinação da haste quando acoplado; uma semi-haste confeccionada no mesmo material da armação fixada no suporte
descrito anteriormente por meio de um pino plástico de pressão e semi-haste vazada confeccionada em material emborrachado
preto, que se encaixa à semi-haste anterior, permitindo o ajuste do tamanho. Para os óculos disponíveis no tamanho 56,
opcionalmente,  as semi-hastes também poderão ser  confeccionadas do mesmo material  da armação com elástico nas
extremidades para ajuste à face do usuário. Cor: Armação incolor e cinza transparente, lentes incolores, semi-hastes incolor
com preto e cinza transparente com preto, tirante elástico cinza com verde.

Aprovado para:   PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos
Similares (W). II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na haste.
Referências: ID 104.
Tamanhos: 52 e 56. Cores: Armação incolor e cinza transparente, lentes incolor.
Normas técnicas: ANSI/ISEA Z 87.1-2015
Laudos:
Nº. Laudo: 1 132 847-203
Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
 
Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 CNAE: 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Endereço: PROFESSOR FLAVIO FAZANO 371
Bairro: JARDIM PIAZZA DI ROMA CEP: 18051725
Cidade: SOROCABA UF: SP
   


