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Apresentação Geral
Nome do produto
Modelo
CA

Protetor Facial V-Gard
190 Mesh Plus
O Protetor Facial V-Gard 190 Mesh Plus é um conjunto obtido através da
montagem de componentes da linha de Protetores faciais V-Gard®
especialmente projetado para proteção dos olhos e face do usuário contra
impactos de partículas volantes frontais e impactos de partículas volantes
multidirecionais com dimensões superiores a 2mm2, quando usado
acompanhado do protetor de detritos, sendo que para ambos os casos as
partículas devem ser maiores do que 1,5mm.

Descrição

Composto por: Visor em Aço com pintura epox Preta perfurada de tamanho
(AxLxE) 203 x 432 x 2,5mm, Suporte em Polietileno de alta densidade
(PEAD) Preto e, quando modelo Plus, acompanha queixeira tipo padrão. É
desenvolvido para proporcionar máxima proteção aos trabalhadores em
aplicações como: esmerilho, serra e corte.

Exclusivamente desenvolvido para proteção facial integrada com capacetes
V-Gard®, V-Gard® 500 e Max T-Gard®, pode ser facilmente integrado aos
kits abafadores XLS, HPE e left/RIGHT através dos trilhos laterais (haste
dentada).
São disponibilizadas peças de reposição como, visor, suporte e queixeiras
tipo padrão ou retrátil (aplicável somente aos modelos Plus), e também
protetor de detritos como acessório opcional.
Norma

ANSI/ISEA Z87.1

Especificações Gerais

Aplicações

Dimensões: (AxLxE)
Modelo 190 Plus - Peso (gramas)

esmerilho, serra e corte.

203 x 432 x 2,5
282

Proteção contra
Impacto
Risco
Embaçamento
Raios Ultra Violeta (UV)
Raios Infra vermelhos (IR)
Respingos Químicos
Arco Elétrico
Proteção no queixo

SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM

Material do componente
Visor
Suporte

Aço com pintura epox
Polietileno de alta densidade (PEAD)

Opções de lente e armação
Cor do suporte
Cor da lente/visor

Preto
Preta perfurada

Código Completo
Protetor Facial V-Gard
Contém

311817
1 Visor
1 Suporte
1 par de adaptador de slot
1 queixeira tipo padrão

Códigos de Reposição
Visor
Suporte
Adaptador
Protetor de detritos
Queixeira tipo padrão
Queixeira tipo retrátil

311552 - caixa com 10 unidades
311430 - caixa com 10 unidades
311438 - Pacote com 20 pares
311431 - Caixa com 10 unidades
311426 - Caixa com 5 unidades
311427 - Caixa com 5 unidades

Componentes dos Protetores Faciais V-Gard

Imagem ilustrativa faz referência as características dos Protetores Faciais V-Gard.
*É mandatório o uso de óculos de proteção junto com o protetor facial

