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Fitas Adesivas 

FITA PP32 

Fechamento de caixas e embalagens  

Adesivo acrílico 

Disponível em várias cores, para fechamento de caixas, ou pacotes 

quando for necessário a separação de produtos ou lotes por cores e ou-

tras aplicações na indústria ou no uso geral. 

Medidas: 

48mm x 50m; 45mm x 100m; 48mmx 100m 

 

FITA PP33 

Fechamento de caixas e embalagens  

Adesivo hot-melt 

Fita adesiva com filme de polipropileno (BOPP) e adesivo de borracha 

sintética. Indicada para fechamento de embalagens. 

Medidas: 

45mm x 45m; 48mm x 100m 

 

FITA PP5231 

Fechamento de caixas e embalagens  

Adesivo hot-melt 

Indicada para fechamento de caixas de papelão, empacotamento pesa-

do, embalagens plásticas ou de papel e outras aplicações no uso geral. 

Excelente desempenho no fechamento manual ou com máquinas auto-

máticas. 

Medidas: 

45mm x 100m; 45mm x 1800m 

 

PAPEL ECOPACK10 

Fechamento de caixas e embalagens  

Fita adesiva de papel padrão 

Inviolável. Dá evidência imediata em caso de tentativa de roubo (a fita 
vai rasgar quando removida). 

 

Medidas: 

38mm x 50m; 50mm x 50m 
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PAPEL ECOPACK25 

Emendas gerais 

Fechamento de bobinas 

Fita Adesiva de face única usada principalmente na indústria de papel 

como fita de emenda ou para fechar bobinas de papel. Alta aderência. 

Sem a interação com o substrato. Boa resistência mecânica. 

Medidas: 

50mm x 50m 

 

CREPE 6140 

Construção e decoração 

Mascaramento gerais na construção e decoração 

Recomendado para tarefas simples, na pintura imobiliária e uso geral. 

Boa adesão. 

Medidas: 

16mm x 50m; 19mm x 50m; 25mm x 50m; 38mm x 50m; 50mm x 50m 

 

DUPLA FACE TNT 714 

Emendas gerais 

Emenda e alta temperatura 

Fita adesiva dupla face projetado para emenda de papelão ondulado e 

papel. Adesão imediata. Resistente a altas temperaturas (até 100º curto 

período de tempo). 

Medidas: 

50mm x 30m; 300mm x 30m 

 

DUPLA FACE PAPEL 741 

Fixação e montagem.  

Alta performace, não deixa resíduo. 

Utilizada na indústria de calçados, gráficas, fixação temporária de carpe-

tes em palcos de espetáculos ou montagem de stands de exposiçõo 

além de outras aplicações especiais. 

Medidas: 

19mm x 30m; 50mm x 30m; 100mm x 30m; 705mm x 30m 
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Fitas Adesivas 

DUPLA FACE VHB 4910 

Comunicação visual  

Massa acrílica 

Massa de adesivo acrílico transparente, indicada para fixação de canale-

tas de PVC, vidros de segurança e placas de identificação. 

Medidas: 

12mm x 20m 

 

DUPLA FACE 9010 

Comunicação visual  

Massa acrílica 

Projetado para adesão superior em superfícies de alta energia para uso 

geral na indústria. Excelente conformação e alongamento, alta resistên-

cia à degradação.   

Medidas: 

9,5mm x 20m; 12mm x 20m; 19mm x 20m 

 

DUPLA FACE 21150 

Linha branca e comunicação visual  

Espuma acrílica  

Fita dupla-face branca com uma ótima viscoelasticidade e incrível propri-

edade de adesão. Desenvolvida para as mais diversas aplicações, se-

jam elas externas ou internas, pois possui uma longa durabilidade de 

adesão em superfícies de alta energia superficial.  

Medidas: 12mm x 20m; 19mm x 20m (espessura de 1,1mm). 

 

DUPLA FACE 22450 

Construção e comunicação visual  

Espuma acrílica  

Fita dupla-face branca com uma ótima viscoelasticidade e incrível propri-

edade de adesão. Desenvolvida para as mais diversas aplicações, se-

jam elas externas ou internas, pois possui uma longa durabilidade de 

adesão em superfícies de alta energia superficial.  

Medidas: 19mm x 20m (espessura de 2,4mm). 
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DUPLA FACE 22050 

Construção e comunicação visual  

Espuma acrílica  

Fita dupla-face branca com uma ótima viscoelasticidade e incrível 

propriedade de adesão. Desenvolvida para as mais diversas aplica-

ções, sejam elas externas ou internas, pois possui uma longa dura-

bilidade de adesão em superfícies de alta energia superficial.  

Medidas: 25mm x 20m (espessura de 2mm). 

 

DUPLA FACE ACM2163 

Construção e  comunicação visual 

Espuma acrílica  

Esse adesivo foi desenvolvido para ter adesão superior em fachadas de 

alumínio composto (ACM), sejam elas externas ou internas, pois possui 

excelente conformidade ao substrato, grande poder de adesão e alta 

resistência a intempéries.  

Medidas: 19mm x 20m (espessura de 1,6mm) 

 

DUPLA FACE PE 4952 

Montagem e fixação 

Espuma de polietileno 

A tesa® 4952 é uma fita dupla-face de espuma de PE para aplicações 

de montagem e fixação. Consiste em um dorso de espuma de PE con-

formável e adesivo acrílico modificado. A tesa® 4952 é certificada para 

montagem de espelhos para móveis. 

Medidas: 12mm x 50m; 19mm x 50m 

 

DUPLA FACE 4965 

Montagem e fixação 

Alta resistência à temperatura e ao cisalhamento 

Dupla face transparente constituída de um dorso de PET e adesivo acrí-

lico modificado. Ideal para a maioria das aplicações que necessitam de 

alta resistência mecânica, alta resistência a temperatura ou aplicações 

em substratos críticos.  

Medidas: 19mm x 50m 
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Fitas Adesivas 

DUPLA FACE 67105 

Gráficas e uso geral 

 

Fita dupla-face transparente composta por suporte de polipropileno. 

Medidas: 19mm x 50m 

 

ESPUMA V746 

Construção 

Fita espuma de PVC 

Adesivo em uma face para vedação entre superfícies contra ar, poeira, 

vapor, umidade, sujeira e atua como barreira acústica. 

Medidas: 25mm x 15m 

 

SCOTCHRAP50 

Construção 

 

Anticorrosiva 

Fita de alta durabilidade constituída por um dorso à base de cloreto de 

polivinila (PVC) com adesivo de borracha sensível a pressão. Utilizada 

para dar resistência mecânica, isolamento elétrico e auxílio na proteção 

contra corrosão de sistemas de tubulações metálicas aéreas ou enterra-

das e também de acessórios, juntas e válvulas. Pode ser utilizada em 

aplicações internas e externas.  

 

FILAMENTOSA 8809 

Metalurgia 

 

Filamentos de poliester 

A fita filamentosa Scotch ® 8809 é uma fita de alto desempenho, refor-

çada com filamentos de poliéster, que dá á fita elevada resistência à tra-

ção, resistência ao impacto e resistência elevada ao corte. 

Medidas: 25mm x 50m 
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AL901 

Refrigeração e reparo 

 

Fita de alumínio 

Fita adesiva com dorso de alumínio puro com liner de papel branco. Utili-

zada para montagens e junções de mantas de tubulações de ar condici-

onado, fixação de materiais isolantes, barreiras de calor, na industrias ou 

construção civil. 

 

PP METALIZADO 

Refrigeração 

Polipropileno metalizado 

Acabamento e revestimento de dutos de ar condicionado e refrigeração 

comercial. Emenda de manta térmica. 

Medidas: 48mm x 50m 

 

TECIDO 4541 

Enfitamento 

Fita em tecido não-revestido e conformável  

tesa
®
 4541 é uma fita em tecido não revestido, altamente resistente ao 

rasgo. É composta por um suporte em tecido com mesh 145. 

tesa
®
 4541 é uma fita muito flexível e conformável, conveniente para 

uma grande gama de aplicações.  

Medidas: 19mm x 25m 

 

FITA MULTIUSO 

Reparo e manutenção 

Fita tipo SILVER TAPE 

Fita constituída de um filme de polietileno na cor prata ou preta e trama 

de tecido com adesivo à base de resina e borracha.  

Mediadas: 45mm x 5m, 48mm x 50m, 50mm x 50m 
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Fitas Adesivas  

DEMARCAÇÃO 

Sinalização 

Fita para sinalização de área 

Ideal para demarcação de solo, filas, quadras, etc. Também utilizada 

para vedação e lacração de embalagens. Identificação e sinalização de 

portas de vidro. As Fitas 469 são constituídas de dorso de PVC plastifi-

cado, cobertas com adesivo à base de resina e borracha.  

 

ANTIDERRAPANTE 

Segurança 

Fita Safety Walk preto 

Pode ser aplicada tanto em ambientes internos quanto externos, com 

alto tráfego de pessoas. Fáceis de aplicar, são indicadas para utilização 

em superfícies planas como forma de sinalização visual. Oferecem ainda 

grande resistência e durabilidade, necessitando baixa manutenção e 

otimizando seu investimento.  

Medidas: 50mm x 5m 

 

ANTIDERRAPANTE NEON 

Segurança 

 

Fita Safety Walk preto com faixa fosforescente 

Pode ser aplicada tanto em ambientes internos quanto externos, com 

alto tráfego de pessoas. Fáceis de aplicar, são indicadas para utilização 

em superfícies planas como forma de sinalização visual. Oferecem ainda 

grande resistência e durabilidade, necessitando baixa manutenção e 

otimizando seu investimento.  

Medidas: 50mm x 5m 

 

ANTIDERRAPANTE TRANSP. 

Segurança 

 

Fita Safety Walk transparente 

Pode ser aplicada tanto em ambientes internos quanto externos, com 

alto tráfego de pessoas. Fáceis de aplicar, são indicadas para utilização 

em superfícies planas como forma de sinalização visual. Oferecem ainda 

grande resistência e durabilidade, necessitando baixa manutenção e 

otimizando seu investimento.  

Medidas: 50mm x 5m 
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FECHO DUAL LOCK 

 

Fecho reposicionável 

Dual Lock é um sistema de fixação reposicionável que consiste em duas 

tiras de poliolefina com centenas de pinos em formato de cogumelo e 

adesivo no verso. Quando essas fitas são pressionadas uma contra ou-

tra, estes pinos se encaixam provocando um estalo que confirma o fe-

chamento do sistema.  

 

ANTIDERRAPANTE PVC 

Segurança 

 

Fita antiderrapante áreas úmidas. 

A Fita Antiderrapante 3M Safety-Walk para Banheiro previne contra que-

das em áreas úmidas e escorregadias. Seu adesivo é resistente à umi-

dade, sendo ideal para pisos de banheiros, boxes e banheiras.  

Medidas: 50mm x 5m 

 

ANTIDERRAPANTE PT/AM 

Segurança 

Fita antiderrapante zebrada PT/AM 

Pode ser aplicada tanto em ambientes internos quanto externos, com 

alto tráfego de pessoas. Fáceis de aplicar, são indicadas para utilização 

em superfícies planas como forma de sinalização visual. Oferecem ainda 

grande resistência e durabilidade, necessitando baixa manutenção e 

otimizando seu investimento.  

Medidas: 50mm x 5m 

 



 

10 

Acessórios e Promotores de Adesão  

ROLETE 

 

Rolete de borracha 

O uso de rolete de pressão é indispensável para garantir uma perfeita 

uniformidade na aplicação de fitas dupla face.  

 

ALICATE 

 

Alicate de pressão 

O uso de alicate de pressão é indispensável para garantir uma perfeita 

uniformidade na aplicação de fitas dupla face, principalmente em aplica-

ções de fachadas de vidro. 

 

DISPENSADOR 

 

Dispensador manual 

Dispensadores de fitas que simplificam o processo de empacotamento. 

Com estes equipamentos de utilização muito simples, a sua produtivida-

de vai aumentar. Disponível para fitas de até 50mm de largura ou 70mm 

de largura. 

 

SELADOR 

 

 

Selador de sacolas plásticas. 

Seladora manual para sacolas plásticas. 
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SPRAY 75 

 

Cola spray 

Ideal para utilizações que precisam de adesão temporária, o Adesivo 

Spray 75 possui fácil aplicação e é reposicionável, possibilitando que o 

usuário modifique a posição do material colado sem danificar peças ou 

superfícies.  

 

PRIMER 7225 

 

Promotor de adesão 

Os promotores de são formulados para trabalhar em conjunto com ade-

sivos acrílicos de alto desempenho. Alguns substratos não tem a compa-

tibilidade adequada como o adesivo acrílico ou não proporcionam a base 

para o desempenho adequado para a aplicação. Nesta situação a utiliza-

ção de um de nossos primers criara um filme na superfície do substrato 

com energia superficial tipicamente superior a do material base. Quanto 

maior a energia superficial, melhor o desempenho do adesivo acrílico.  
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Refletivos 

FAIXA REFLETIVA 

Sinalização 

Faixa refletiva para baú de caminhões 

Faixa Refletiva 3M para lateral e traseira de Caminhões e Ônibus 

Medidas: 50mm x 305mm 

 

FAIXA REFLETIVA 

Sinalização 

 

Faixa refletiva para para-choque de caminhões 

A Faixa Refletiva Flexível 3M para para-choque de caminhão possui tec-

nologia prismática que possibilita uma ótima visibilidade em todos os 

ângulos. 

Medidas: 100mm x 2,40m 

 

TECIDO REFLETIVO OXFORD  

Confecções 

 

Tecido refletivo amarelo ou laranja 

O Tecido Refletivo Fluorescente Oxford é ideal para ser aplicado na con-

fecção de uniformes de segurança de uso noturno. Esse tipo de tecido 

de cor fluorescente é indicado para dar maior visibilidade ao trabalhador 

exposto a condições adversas, principalmente nos períodos noturno, 

onde a visibilidade fica prejudicada.  

 

TRANSFER REFLETIVO 

Confecções 

 

Refletivo termo transferível 

O Transfer Refletivo Prata é ideal para ser aplicado em uniformes, bo-

nés, camisetas, coletes, jaquetas e mochilas. O Transfer Refletivo Prata 

é confeccionado em material de alta qualidade, tornando-o uma opção 

durável e segura para aplicação em roupas e acessórios que precisam 

estar mais visíveis, dia e noite.  
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TECIDO REFLETIVO PRATA 

Confecções 

Tecido refletivo prata 

O Tecido Refletivo Prata é ideal para ser usado na confecção de unifor-

mes profissionais, coletes, jaquetas e calçados. A retrorreflexão propor-

cionada pelo tecido refletivo prata permite que as pessoas que estejam 

usando roupas e acessórios compostas por esse tecido sejam enxerga-

das com mais facilidade.  
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Segurança do Trabalho 

CAPACETE 

 

 

Capacete para uso na indústria, Classe A, Tipo II, injetado em polietileno 

de alta densidade, com suspensão injetada de baixa densidade, tira ab-

sorvente de suor, ajuste da suspensão através de dentes.  

 

CARNEIRA  

Carneira para capacete. 

 

JUGULAR 

 

 

Jugular para capacete. 

 

MÁSCARA SOLDA CELERON 

 

 

Máscara de solda em Celeron, visor fixo ou articulado. 
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MÁSCARA DE SOLDA POLIP. 

 

 

Máscara de solda em polipropileno, visor articulado. 

 

 

Escudo de solda em Celeron. 

ESCUDO CELERON 

PROTETOR FACIAL  

Protetor facial de segurança composto de um suporte de material plásti-

co rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se esten-

de até a parte lateral da cabeça, e um visor de policarbonato incolor ou 

verde. 

 

LENTE RETANGULA  

Lentes de proteção para máscaras de solda. 
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Segurança do Trabalho 

LENTE REDONDA  

Lente de proteção para óculos tipo maçariqueiro. 

 

BONÉ ARABE  

Boné com aba de pvc, fechamento no pescoço em velcro. 

 

 

Óculos com lente única em policarbonato. Armação sem pinos metáli-

cos. Hastes do tipo espátula em policarbonato com orifício nas pontas 

para colocação de cordão.  Lente transparente ou cinza. 

 ÓCULOS SKY 

 

Óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto, 

com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para 

o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, 

com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um 

orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para 

o encaixe no arco. O arco possui borda superior com meia-proteção na 

parte frontal e nas bordas.  

 ÓCULOS  FENIX 
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ÓCULOS ÁGUIA   

Óculos de Segurança, constituídos de armação e visor curvo confeccio-

nados em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza. 

 

 

Óculos com lente única em policarbonato. Armação sem pinos metáli-

cos. Hastes do tipo espátula em policarbonato.  

ÓCULOS SUMMER 

ÓCULOS PANDA  

Óculos de segurança constituídos de armação e visor em uma única pe-

ça de policarbonato incolor ou cinza. 

 

ÓCULOS GALERAS  

Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação 

confeccionada em uma única peça de material plástico (naylon e PVC 

flexível) cinza claro transparente. 
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Segurança do Trabalho 

AMPLA VISÃO PERFURADO  

Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação 

confeccionada em uma única peça de pvc flexível transparente, com sis-

tema de ventilação direta.   

 

 

Óculos de segurança, constituídos de duas oculares em formato de con-

cha, unidas por uma ponte composta de uma corrente recoberta com 

uma capa plástica e tirante elástico para ajuste. As oculares, de 50 mm 

de diâmetro, possuem anéis de retentores rosqueáveis que permitem a 

colocação dos filtros de luz de policarbonato verde de tonalidade 5 e das 

lentes de cobertura de policarbonato incolor.  

ÓCULOS MAÇARIQUEIRO 

 

Protetor auditivo, tipo inserção moldável, de espuma de poliuretano, no 

formato cônico, com cordão. Atenuação de 16 dB (NRRsf). 

 PROTETOR AURICULAR 1110  

 

Protetor auditivo, tipo inserção moldável, de espuma de poliuretano, no 

formato cônico, sem cordão. Atenuação de 16 dB (NRRsf). 

 PROTETOR AURICULAR 1100 
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Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho 

único, com cordão, metal detectável ou não. Atenuação de 18dB. 

PROTETOR POMP PLUS  

 

Protetor Auditivo, do tipo pré-moldado, de material silicone, em tamanho 

único, com três flanges cônicas. Atenuação de 13dB. 

PROTETOR PLUG SILICONE 

 

Protetor auditivo, do tipo pré-moldado, de copolímero em formato cônico 

com três flanges. Atenuação de 15dB. 

PROTETOR PLUG  COPOL.  

ABAFADOR GLADIADOR  

Protetor auditivo tipo concha, com fácil ajuste nas conchas, constituído 

por 2 conchas em ABS, com almofadas em vinil, revestidas internamente 

com espuma. Possui também um arco em poliacetal que serve para 

manter as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do 

usuário. Oferece excelente conforto e fechamento da orelha do usuário. 

Atenuação de 18dB.   
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Segurança do Trabalho 

ABAFADOR SEPANG2  

Protetor auditivo tipo concha, cascos confeccionados em ABS, almofa-

das preenchidas com espuma e revestimento sintético. Cinta de policar-

bonato ajustável na altura, flexível e com acolchoamento. Atenuação de 

21 dB. 

 

 

Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plás-

ticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu 

interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que 

mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do 

usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de 21 dB (NRRsf). 

ABAFADOR POMP MUFFLER 

 

Kit de reposição para abafador pomp muffler. 

 KIT REPOSIÇÃO MUFFLER  

 

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas 

PFF1, classe S, sem válvula de exalação, confeccionada em quatro ca-

madas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; cama-

da meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética 

com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de conta-

to facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça 

facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal.  

MÁSCARA DESC. PFF1 
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Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas 

PFF1, classe S, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada ex-

terna de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética 

estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostáti-

co; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de 

cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para 

ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação.  

MÁSCARA DESC. PFF1 C/ 

VALV 

 

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas 

PFF2, classe S, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada ex-

terna de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética 

estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostáti-

co; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de 

cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para 

ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação.  

MÁSCARA DESC. PFF2 C/ 

VALV 

 

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas 

PFF2, classe S, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada ex-

terna de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética 

estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostáti-

co; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de 

cabeça de elástico para sustentação de peça facial, tira metálica para 

ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação.   

MÁSCARA DESC. CO PFF2 C/ 

VALV 

CG306  

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semi-facial, confec-

cionado em borracha preta, com borda interna. Nas laterais do corpo da 

peça estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são 

encaixados dois suportes plásticos pretos com rosca externa, dotados, 

cada um deles, de um anel de material preto macio em sua parte interna 

e de uma válvula de inalação em sua parte traseira. Cartuchos vendidos 

separadamente. 
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Segurança do Trabalho 

 

Cartucho químico para mascara CG306. 

RC202 indicado para vapores orgânicos. 

RC203 indicado para vapores orgânicos e gases ácidos. 

CARTUCHOS RC202 E RC203  

 

Respirador purificador tipo semifacial, com corpo que conjuga suporte 

em material plástico rígido cinza escuro. 

MÁSCARA 6200 

 

Cartucho químico para máscara 6200, indicada para vapores orgânicos 

e gases ácidos. 

 CARTUCHO 6003  

 

Filtro para partículas tóxicas P-2 

FILTRO 5N11 
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Assento para filtro 5N11. 

ASSENTO 5N11 

 

Retentor para filtro 5N11. 

RETENTOR 5N11 

 

Tirante para mascara serie 6000 3M. 

TIRANTE 6200 

MASCARA ABSOLUTE  

Respirador de ar de segurança, tipo peça facial inteira, confeccionada 

em silicone. Possui um visor panorâmico, de material plástico rígido 

transparente, fixo na máscara por um aro de metal ou plástico. A másca-

ra foi projetada para utilizar dois filtros.  
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Segurança do Trabalho 

 

Filtro combinado A1B1P2  para respirador Absolute AirSafety. 

CARTUCHO 3820  

 

Mangote em raspa de couro. 

MANGOTE DE RASPA 

 

Mangote em malha de algodão. 

 MANGOTE DE ALGODÃO 

 

Luva de segurança confeccionada em raspa; reforço interno em raspa 

na palma; tira em raspa entre o polegar e indicador. Disponível com pu-

nho de 7cm e 20cm.  

LUVA RASPA 
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Luva confeccionada em vaqueta, reforço externo entre o polegar e indi-

cador, elástico para ajuste no dorso.  

LUVA VAQUETA 

 

Luva de segurança, confeccionada em vaqueta na palma, dorso em ras-

pa, tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, elástico para 

ajuste no dorso. Disponível com punho de 7cm e 20cm. 

LUVA MISTA 

 

Luva de segurança confeccionada em vaqueta integral, com reforço na 

palma, com punho confeccionado em raspa. Possui elástico de ajuste no 

dorso.  

LUVA COBERTURA 

LUVA PVC  

Luva em ´PVC cano curto, cano longo e cano extra-longo. 
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Segurança do Trabalho 

 

Confeccionada em borracha nitrílica e sua espessura foi desenvolvida 

para proporcionar proteção sem perder o tato e a sensibilidade. Perfeita 

para atender a RDC26 em substituição às luvas de látex. Não provoca 

alergia em pessoas sensíveis à borracha natural.  

LUVA LATEX SENSIFLEX 

 

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada interna-

mente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e 

ponta dos dedos. Disponível com punho de 36cm e 45cm. 

LUVA NITRILICA 

 

Banho em borracha nitrílica que garante excelente proteção contra agen-

tes químicos e boa resistência abrasiva. Seu interior em algodão felpudo 

e o formato anatômico proporcionam conforto durante o período de uso. 

Conta com punho em malha com elástico que permite o perfeito ajuste 

ao punho e evita a entrada de resíduos sólidos . 

 LUVA LIGHTFLEX 

 

A luva Gladiador é confeccionada em fios de algodão vulcanizado de 

látex reforçado na palma e nos dedos. Proporciona proteção e conforto 

para trabalhos pesados. Excelente opção para substituição de luvas em 

couro. O reforço entre o polegar e o indicador oferece alta resistência no 

trabalho com metais e peças cerâmicas e metais. Sem costura interna, 

garante conforto sem abrir mão da segurança.  

LUVA GLADIADOR 
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Luva de segurança tricotada em náilon, revestimento em poliuretano na 

palma, face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano. Possui 

propriedade antiestática.  

LUVA MULTITATO 

 

Luva anticorte, tricotada em fio de polietileno com revestimento antider-

rapante em Poliuretano poroso (PU) na palma, face palmar dos dedos e 

pontas dos dedos, punho com elástico.  

LUVA ALTIFLEX 

 

Luva malha de algodão com ou sem pigmento na palma. 

LUVA MALHA 

LUVA NEOPRENE  

Confeccionada em látex natural e neoprene que, juntos, garantem mais 

maleabilidade, destreza e liberdade nos movimentos. Alta resistência 

química e mecânica. Seu interior forrado em algodão flocado e palma 

antiderrapante proporcionam maior conforto e segurança ao usuário no 

uso diário.  
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Segurança do Trabalho 

 

Luva em látex, com ou sem tratamento em silver.  

LUVA LÁTEX 

 

Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluo-

rescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelen-

tes de água em X com paralelas horizontais nas costas, verticais e hori-

zontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.  Disponível nas 

cores verde e laranja. 

COLETE REFLETIVO C/ BOLSO 

 

Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluo-

rescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelen-

tes de água em X nas costas, paralelas na parte frontal e fechamento 

frontal em velcro.  

 COLETE REFLETIVO TELADO 

 

Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluo-

rescente 100% poliéster emborrachado, combinado com faixas retrorre-

fletivas repelentes de água em formato H na parte frontal e formato X 

nas costas, fechamento frontal com fecho de engate rápido.  

COLETE REFLETIVO TIPO X 
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Confeccionada em elástico reforçado com ajuste duplo e hastes flexíveis 

de PVC, que ajudam a firmar o movimento, e suspensório com regula-

gem de comprimento. Seu uso é indicado para prevenção de lesões na 

região lombar causadas pelo excesso de carga na musculatura das cos-

tas e abdômen, proporcionando correção da postura cervical e maior 

firmeza ao realizar movimentos de flexão e de carregamento de peso.  

CINTA ERGONÔMICA 

 

Conjunto de chuva confeccionado em pvc forrado, composto por blusão 

com fechamento frontal por zíper e velcro, carcela de proteção, elástico 

na cintura, ajuste nos punhos por velcro, faixa refletiva nas costas e no 

bolso frontal. Calça com ajuste na cintura por elástico, zíper para ajuste 

no tornozelo. 

CONJUNTO MOTOCICLISTA 

 

Conjunto de segurança em pvc forrado composto por blusão e calça. 

CONJUNTO PVC 

CAPA DE CHUVA VINIL  

Capa de chuva com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por 

botões de pressão, costurado por meio de solda eletrônica. 
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Segurança do Trabalho 

 

Capa de chuva em pvc forrado com capuz fixo, mangas longas, fecha-

mento frontal por botões de pressão, costurado por meio de solda eletrô-

nica. 

CAPA DE CHUVA PVC 

 

Avental em vinil. 

AVENTAL VINIL 

 

Avental em pvc. Disponível nas cores preto ou branco. 

 AVENTAL PVC 

 

Avental de raspa de couro, com ou sem emenda. 

AVENTAL DE RASPA 
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Perneira em raspa de couro. 

PERNEIRA DE RASPA 

 

Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico preto nas late-

rais, confeccionado em couro (raspa) curtido ao cromo na cor preta, pal-

milha de montagem em não tecido, forro da gáspea em não tecido na 

cor cinza, solado de poliuretano bidensidade na cor cinza injetado direta-

mente no cabedal, biqueira plástica para conformação, resistente ao 

óleo combustível, para uso eletricista.  

BOTA DE COURO 

 

Touca descartável em TNT. 

TOUCA DESCARTÁVEL 

PRO-PÉ  

Pro-pé descartável em TNT. 

 



 

32 

Segurança do Trabalho 

 

Luva de segurança confeccionada em látex, com pó bioabosorvível, am-

bidestra, não estéril.  

LUVA PROCEDIMENTO 

 

Máscara descartável em tecido não tecido (TNT), confeccionado no esti-

lo retangular, com acabamento em toda a extremidade por soldagem 

eletrônica pontilhada. No centro da máscara existem pregas que se ajus-

tam ao aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aber-

ta, estas pregas protegem desde o topo do nariz até a cobertura total do 

queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais conhecidas e man-

tendo-as protegidas. Produto descartável, de uso único.  

MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 

 

Fita autoadesiva produzida com gaze cirúrgica de algodão e adesivo à 

base de borracha. A fita possui aderência sobre ela mesma instantanea-

mente por meio de uma suave pressão entre as camadas. É hipoalergê-

nica, de fácil remoção após uso, não deixa resíduos, resistente à água e 

quando aplicada nos dedos, mãos ou punhos, se ajusta perfeitamente 

com excelente ventilação, permitindo total transpiração. 

Medidas: 25mm x 15m 

FITA 105AZ 

 

Fita plástica zebrada para isolamento de áreas. 

Medidas: 70mm x 200m 

FITA ISOLAMENTO DE ÁREA 
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Corrente plástica em polietileno de alta densidade. 

CORRENTE PLASTICA 

 

Cone rígido laranja com  duas faixas brancas. 

CONE 50CM  

 

Cone rígido laranja com  duas faixas brancas. 

CONE 75CM 

CONE 75CM C/ REFLETIVO  

Cone rígido laranja com  duas faixas refletivas. 
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Limpeza Profissional 

Uso geral 

Scotch Brite é produzido a partir de uma manta de fibras sintéticas im-

pregnadas com mineral abrasivo, aderido por uma resina resistente à 

prova de água. Sua construção proporciona um acabamento uniforme e 

consistente, com excelente conformidade e o mesmo corte durante toda 

a vida útil do produto. 

SCOTCH BRITE UG 

Acabamento fino 

• Limpeza de oxidação 

• Limpeza de ferrugem 

• Acabamento em dobradiças 

• Acabamento em aço inoxidável 

• Acabamento em peças de latão 

SCOTCH BRITE AF 

Acabamento médio 

• Limpeza de solda 

• Rebarbagem 

• Acabamento em alumínio 

• Acabamento em aço carbono 

SCOTCH BRITE AM 

Acabamento muito fino 

• Limpeza de maquinas 

• Limpeza de circuito impresso 

• Rebarbação de circuito impresso 

• Manutenção industrial 

• Rebarbagem leve 

SCOTCH BRITE AMF 
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Indicada para limpeza leve de superfícies em geral, como paredes, fór-

mica, inox, etc. Possui menor probabilidade de arranhar superfícies deli-

cadas. É um produto certificado pela HACCP Internacional, o que ofere-

ce a garantia da capacidade de suportar a integridade e a segurança do 

alimento em aplicações de limpeza.  

SCOTCH BRITE LIMPEZA LEVE 

 

Indicado para remoção da sujeira em chapas e grelhas, superfícies, pi-

sos e utensílios, substituindo a lã e a palha de aço. É resistente quando 

utilizado sobre superfícies ainda quentes, o que aumenta seu poder de 

limpeza. 

FIBRAÇO 

Disco polidor amarelo 

Renova o brilho sobre o piso, enquanto fixa e nivela o acabamento. Re-

move manchas e riscos com o polimento simultâneo.  Pode ser também 

utilizado para limpeza leve sem remoção do acabamento. 

Medidas: 350mm , 410mm, 510mm 

DISCO POLIDOR 

DISCO LUSTRADOR Disco lustrador branco 

Indicado para operações de polimentos com alto nível de brilho, sem 

remover o acabamento.   

Medidas: 350mm , 410mm, 510mm 
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Limpeza Profissional 

Disco removedor preto 

Disco tradicional recomendado para rápida remoção de todo acabamen-

to, bases seladoras e sujeiras normais do dia-a-dia. 

Medidas: 350mm , 410mm, 510mm 

DISCO REMOVEDOR 

Manta filtrante 

As Mantas Filtrantes Scotch-Brite são constituídas de fibras sintéticas 

entrelaçadas e interligadas por resina resistente e à prova d’água. 

Indicações: Aplicações de filtragens de ar nas quais não se requer preci-

são de partículas microscópicas.  

Classe de eficiência G0 

Eespessura (mm) +/- 4,0 

 

MANTA P-85 

Manta filtrante 

As Mantas Filtrantes Scotch-Brite são constituídas de fibras sintéticas 

entrelaçadas e interligadas por resina resistente e à prova d’água. 

Indicações: Aplicações de filtragens de ar nas quais não se requer preci-

são de partículas microscópicas.  

Classe de eficiência G0 

Eespessura (mm) +/- 6,0 

MANTA P-130 

Manta filtrante 

As Mantas Filtrantes Scotch-Brite são constituídas de fibras sintéticas 

entrelaçadas e interligadas por resina resistente e à prova d’água. 

Indicações: Aplicações de filtragens de ar nas quais não se requer preci-

são de partículas microscópicas.  

Classe de eficiência G1 

Eespessura (mm) +/- 9,0 

MANTA P-210 
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Com a Esponja Mágica Scotch-Brite, você remove as manchas e marcas 

que já tinha desistido de limpar. Ela é desenvolvida para superar as su-

jeiras mais difíceis, com o melhor resultado sem sprays ou produtos de 

limpeza – utilize-a apenas com água.  

ESPONJA MÁGICA 

 

O rodinho de pia Scotch-Brite possui um design diferenciado e é super 

resistente. Possui um perfil de borracha de alta performance que permite 

uma melhor performance para puxar a água. Seu cabo é anatômico para 

facilitar a limpeza.  

RODINHO DE PIA 

 

O Desinfetante de Uso Geral Scotch-Brite™ Lavanda oferece limpeza 

perfumada e desinfecção em um único produto. É indicado para superfí-

cies fixas como pisos, paredes, mobiliário, louças sanitárias, azulejos, 

cerâmicas, metais, porcelanatos, etc.  

Apresenta as seguintes diluições: limpeza perfumada – diluição 1L para 

50L; limpeza e desinfecção – diluição 1L para 20L. Rendimento total da 

bombona: até 250L.  

DESINFETANTE LAVANDA 

DESINFETANTE FLORAL  

O Desinfetante de Uso Geral Scotch-Brite™ Lavanda oferece limpeza 

perfumada e desinfecção em um único produto. É indicado para superfí-

cies fixas como pisos, paredes, mobiliário, louças sanitárias, azulejos, 

cerâmicas, metais, porcelanatos, etc.  

Apresenta as seguintes diluições: limpeza perfumada – diluição 1L para 

50L; limpeza e desinfecção – diluição 1L para 20L. Rendimento total da 

bombona: até 250L.  
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Outros Produtos 

Lubrificante e anticorrosivo 

Ideal para usar em casa, no trabalho, no carro, etc. Possui válvula 180º 

exclusiva que permite o uso com a lata de cabeça para baixo. Pode ser 

encontrado em todas as lojas de ferragens, ferramentas, super e hiper-

mercados, homecenters, auto-peças, postos de gasolina e etc. Borrife 

diretamente as peças e superfícies para lubrificar, proteger, limpar, elimi-

nar umidade e penetrar. Com a ajuda do canudo extensor, alcance luga-

res de difícil acesso.  

WD-40 

Lubrificante e anticorrosivo 

Com o bico inteligente Flex Top ficou mais fácil e prático aplicar WD-40® 

Produto Multiusos. Além disso, são 500 ml para você usar em casa, no 

trabalho ou no carro. Não esqueça que com o novo bico inteligente Flex 

Top, você pode usar o WD-40® Produto Multiusos como spray, borrifan-

do diretamente nas peças e superfícies, ou como jato, utilizando o canu-

do extensor para alcançar os lugares mais difíceis.  

WD-40 FLEXTOP 

Produto moldado 

Produtos de poliuretano adesivados com adesivo sensível a pressão que 

podem ser utilizados como pezinhos, espaçadores, batentes ou amorte-

cedores nas mais diversas aplicações.Formato semi-esférico.  

SJ3502 

Produto moldado 

Produtos de poliuretano adesivados com adesivo sensível a pressão que 

podem ser utilizados como pezinhos, espaçadores, batentes ou amorte-

cedores nas mais diversas aplicações. Formato cilíndrico.  

SJ3512 
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