
Soluções de proteção 
individual para 
aplicações na indústria 
de petróleo & gás

Petróleo & Gás 



Porque todos têm 
alguém esperando 
que voltemos para 
casa em segurança
A DuPont está mais focada do que nunca em 
oferecer soluções de proteção inovadoras e suporte 
técnico especializado customizado para atender 
às necessidades específicas dos trabalhadores na 
indústria de petróleo & gás em todo o mundo.

Como sua segurança é nosso negócio, os 
trabalhadores na indústria de petróleo & gás podem 
confiar em pessoas, produtos e inovação de nível 
mundial, que fizeram que a DuPont fosse um parceiro 
confiável em proteção individual.

Com uma faixa ampla de soluções de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) líderes de mercado e 
uma rede global de especialistas em EPI, especialistas 
técnicos e fabricação, a DuPont é unicamente 
adequada para oferecer a proteção e conforto que 
todo trabalhador merece, ao lidar  
com diversos perigos no local de  
trabalho com confiança.

Nossas marcas

Nomex®

DuPont™ Nomex® oferece um portfólio 
testado e comprovado de soluções de 
proteção que continua a atender ou 

exceder as normas globais de proteção 
contra calor, chamas e flash de arco 

elétrico.*

Kevlar®

Luvas e mangas feitas com DuPont™ 
Kevlar® oferecem proteção contra corte 

líder de mercado, resistência incorporada 
a calor e chamas e proteção contra flash 

de arco elétrico e também disponibilizam 
a destreza e conforto que os trabalhadores 

desejam.**

Tyvek®

Os vestuários DuPont™ Tyvek® oferecem 
uma barreira de proteção incorporada 
no material para maior proteção para 
repelir líquidos; aerossóis inorgânicos 
concentrados e também previnem a 

penetração de partículas sólidas.

Tychem®

Os vestuários DuPont™ Tychem® 
oferecem proteção durável e barreira 

forte de permeação em uma faixa ampla 
de substâncias químicas (mesmo sob 

pressão). Juntamente às luvas Tychem®, 
eles criam o Tychem® Trusted Chemical 

System™ (sistema químico de confiança), 
para proteção completa. 

*Para soluções de classificação alta de arco, visite  
dpp.dupont.com para sistemas de camadas Nomex® disponíveis. 

**Os níveis de proteção especificados para luvas e mangas feitas com 
Kevlar® são responsabilidade exclusiva do fabricante ou distribuidor e 

devem ser revisados de acordo com as certificações atuais.

Entre em contato com seu representante local de vendas da DuPont para 
disponibilidade dos produtos específicos em sua área.



Os trabalhadores na indústria de petróleo & gás enfrentam 
muitos perigos no trabalho, incluindo fogo repentino; 
superfícies escorregadias e oleosas; bordas cortantes; 
perfurações; contato com calor; liberação de pressão 
não controlada e exposição a substâncias químicas, pós e 
solventes perigosos - entre outros.

Oferecer aos trabalhadores a proteção necessária dos perigos 
que eles enfrentam é uma grande responsabilidade. A 
Proteção Individual DuPont tem o conhecimento profundo, 
especialização sem igual e portfólio amplo de soluções de 
EPI para ajudar a manter os trabalhadores seguros.

Seus 
trabalhadores 
estão realmente 
protegidos?

As soluções de EPIs da DuPont são desenvolvidas para atender 
ou exceder as normas globais de proteção e desempenho, 
incluindo a Associação Nacional de Proteção contra Incêndio 
(NFPA), ASTM Internacional, Conselho Canadense de Normas 
Gerais (CGSB), Instituto Norte-Americano de Normas Nacionais 
(ANSI) e Organização de Normalização (ISO).

Para ajudar no processo de tomada de decisão, desde a avaliação de riscos 
até a implementação, recomendamos utilizar a metodologia 4P:

Prever
Analise todas as atividades 
necessárias para cada parte de 
sua operação.

Identifique todos os riscos 
potenciais associados com cada 
atividade.

Compreenda a gravidade e 
probabilidade de riscos.

Providenciar
Documente o EPI 
selecionado para abordar 
cada risco residual. 

Desenvolva conscientização 
com trabalhadores sobre 
seus riscos específicos e EPI 
selecionado.

Treine os trabalhadores 
quanto ao uso correto 
de EPI.

Proteger
Selecione o EPI adequado para 
abordar riscos residuais. 

Verifique se o EPI atende aos 
requisitos de desempenho 
e conforto no ambiente de 
trabalho.

Lembre-se, o EPI é a última 
linha de defesa.

Prevent
Avalie os modos de eliminar 
perigos.

Faça substituições quando 
possível.

Reduza os riscos graduais com 
processos de engenharia ou 
mudanças operacionais.



A perfuração, produção 
e refinamento de 
petróleo & gás envolvem 
tarefas de alto risco em 
condições extremas
Para permanecerem competitivas, as empresas de petróleo & 
gás estão adotando novas tecnologias e focando na melhoria da 
produtividade e eficiência das plataformas petrolíferas para as 
refinarias petroquímicas.

Os trabalhadores na indústria de petróleo & gás realizam 
diversas tarefas de alto risco que envolvem fogo repentino, 
perigos mecânicos e exposição a uma faixa ampla de 
substâncias químicas perigosas. Em alguns casos, essas tarefas 
de alto risco são realizadas em condições de intempéries 
extremas e em locais remotos.

Como resultado, os trabalhadores na indústria de petróleo & 
gás enfrentam múltiplos perigos no local de trabalho em um 
ambiente de trabalho muito dinâmico e gerentes de saúde, 
segurança e meio ambiente têm muitas tarefas para equilibrar.

A DuPont oferece uma faixa ampla de soluções de EPI para 
abordar esses perigos, incluindo: Vestuários Nomex® para perigos 
de fogo repentino; vestuários Tyvek® para proteção contra 
perigos de partículas finas e respingos de líquido de nível baixo; 
vestuários e luvas Tychem® para proteção contra substâncias 
químicas concentradas sob pressão; e luvas feitas com Kevlar® 
para proteção contra corte e múltiplos perigos. Os especialistas 
da DuPont também estão disponíveis para trabalho lado a lado 
com o gerente de saúde, segurança e meio ambiente para ajudar 
a simplificar o processo de adequar EPI de modo apropriado aos 
perigos que seus trabalhadores enfrentam.

Exploração

Produção

Produção

Upstream Midstream/Downstream

Refinaria

Processamento



Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tarefas
Entrar em espaço confi nado

Entrada em tanques, embarcações 
ou poços que podem conter 
atmosferas perigosas para realizar
o trabalho

Perigos
Fogo repentino

Substâncias químicas perigosas 
(líquidas ou sólidas)

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A3

Proteção 
para cada 
tarefa

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em um 
vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles não se 
infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos adicionais 
de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada simples 
que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo repentino 
e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 30 minutos 
de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e podem ser 
utilizadas como vestuário FR primário.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do vestuário 
para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do vestuário.

Os produtos DuPont e soluções de EPI são identifi cados pelas marcas dos nossos licenciados.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Upstream



Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

ASTM

F1506

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Tarefas
Perfuração

Perfuração na terra para acessar 
reservatórios de petróleo ou gás

Perigos
Perigos mecânicos

Rebentação ou explosão

Fogo repentino

Substâncias químicas cáusticas

Sulfureto de hidrogênio ou outros 
asfi xiantes

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A3

NFPA
2112

NFPA
2112 155.20

CGSB NFPA
70E®

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc é desenvolvido para oferecer valor de desempenho 
térmico de arco (APTV) >8 cal/cm² combinado com durabilidade aprimorada 
contra abrasão. Nomex® é resistente a diversas substâncias químicas e 
manchas de óleo são lavadas facilmente com vestuários de algodão padrão.

Máscara facial FR fabricada com Nomex®*

Fabricada com tecido Nomex® Comfort, essa máscara facial FR da PGI pode 
ajudar a atender às recomendações do Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA (CDC) relacionadas ao uso de máscaras em ambientes que 
exigem proteção FR durante o distanciamento social. A máscara facial FR 
oferece respirabilidade e durabilidade excepcionais, com resistência inerente e 
incorporada que não pode ser anulada ou desgastada.

Cat 2

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do vestuário 
para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do vestuário.

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Essential Arc; consulte o fabricante 
do vestuário para certifi cações de vestuário.

*Máscaras faciais FR são para uso durante o distanciamento social e podem ser utilizadas para outras 
tarefas identifi cadas por uma avaliação de risco de perigo.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Entrar em espaço confi nado

Entrada em tanques, embarcações 
ou poços que podem conter 
atmosferas perigosas para realizar
o trabalho.

Perigos
Fogo repentino

Substâncias químicas perigosas 
(líquidas ou sólidas)

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A3

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

SHOWA KV660  

Fabricadas com fi bra de Kevlar® e revestidas com PVC, as luvas SHOWA KV660 
oferecem proteção contra corte de nível A3 e são resistentes a óleo e hidrocarbonetos. 
O acabamento áspero oferece toque tátil e melhor pegada. Impermeáveis para 
trabalho em ambientes úmidos ou engraxados.

SHOWA KV660  

Fabricadas com fi bra de Kevlar® e revestidas com PVC, as luvas SHOWA KV660 
oferecem proteção contra corte de nível A3 e são resistentes a óleo e hidrocarbonetos. 
O acabamento áspero oferece toque tátil e melhor pegada. Impermeáveis para 
trabalho em ambientes úmidos ou engraxados.

Total Power—Uniluvas

Luva para múltiplos perigos feita com Kevlar®, totalmente revestida com nitrilo, couro 
preto na palma e TPR anti-impacto nas costas da mão. Grande proteção contra corte 
e abrasão (nível F e 4, de acordo com EN388:2016 e certifi cação brasileira), riscos 
térmicos (nível de calor de contato 2) e riscos químicos (impermeáveis a água e óleo).

EN 374:2003

EN 374:2003

2777

CAT III

2777

CAT III

Cat. III

Cat. III

EN 388:2003   

EN 388:2003   

EN 374-2-2003

EN 374-2-2003

JKLOPT

EN ISO 374-1
TYPE A

JKLOPT

EN ISO 374-1
TYPE A

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Luvas resistentes a corte

ANSI

A3

ANSI

A3

2001X

EN 388

2001X

EN 388

4342

4342

Cut

Cut

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

Upstream Upstream



Tarefas
Gestão de fl uido de perfuração 
(lama)

Criação de lama apropriada 
com aditivos, bombas, tubos 
pressurizados, sistema de tanque 
de lama, partes móveis, poços 
abertos preenchidos com fl uido 

Perigos
Sujidade/pó

Exposições químicas

Equipamento pressurizado

Espaços confi nados

Fogo repentino

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A3

Tyvek® 400 / Tyvek® 500

Vestuários Tyvek® 400 / Tyvek® 500 são compostos de polietileno de alta 
densidade, fi ado por evaporação. O tecido Tyvek® 400 / Tyvek® 500 oferece 
uma barreira inerente contra partículas (até um mícron de tamanho). A proteção 
é incorporada no próprio tecido; não há fi lmes ou laminados para abrasão ou 
desgaste.

Tychem® 2000 / Tychem® 2000C 

Tychem® 2000 é um tecido leve e durável que utiliza a resistência do tecido 
Tyvek® e o revestimento de polietileno. Tychem® 2000 oferece proteção de 
barreira de permeação por, no mínimo, 30 minutos contra mais de 40 desafi os 
químicos.

Tychem® 4000 / Tychem® 4000S

Tychem® 4000 oferece proteção efetiva contra uma faixa de desafi os químicos, 
oferecendo, no mínimo, 30 minutos de proteção contra mais de 120 desafi os 
químicos.

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, 
eles não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para 
ferimentos adicionais de queimaduras.

Tyvek® 800

Os vestuários Tyvek® 800 combinam resistência com baixa concentração, 
substâncias químicas inorgânicas baseadas em água (mesmo sob pressão) com a 
resistência e durabilidade de Tyvek®. Os macacões oferecem uma barreira efetiva 
contra diversas substâncias químicas inorgânicas baseadas em água em baixa 
concentração e partículas (até um mícron de tamanho).

Vestuários não FR/de proteção química

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

SHOWA KV660

Fabricadas com fi bra de Kevlar® e revestidas com PVC, as luvas SHOWA 
KV660 oferecem proteção contra corte de nível A3 e são resistentes a óleo e 
hidrocarbonetos. O acabamento áspero oferece toque tátil e melhor pegada. 
Impermeáveis para trabalho em ambiente úmido ou engraxado.

EN 374:2003

2777

CAT IIICat. III EN 388:2003   EN 374-2-2003

JKLOPT

EN ISO 374-1
TYPE A

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5

Luvas resistentes a corte

ANSI

A3
2001X

EN 388

4342 Cut

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante 
do vestuário.

ProShield® 6 SFR

Ao oferecer uma barreira contra aerossóis e partículas não perigosas, ProShield® 
6 SFR é uma solução com excelente relação custo-benefício, desenvolvida para 
ajudar a proteger e preservar vestuários de proteção primária. Os vestuários 
ProShield® 6 SFR são desenvolvidos para manter os vestuários primários FR limpos 
de sujidade, pó e fuligem e não contribuem para ferimento de queimadura quando 
estiverem expostos a uma fonte de chama. Esse macacão deve ser usado sobre um 
vestuário FR, como um vestuário feito de Nomex® Comfort.

Total Power—Uniluvas

Luva para múltiplos perigos feita com Kevlar®, totalmente revestida com nitrilo, 
couro preto na palma e TPR anti-impacto nas costas da mão. Grande proteção contra 
corte e abrasão (nível F e 4, de acordo com EN388:2016 e certifi cação brasileira), 
riscos térmicos (nível de calor de contato 2) e riscos químicos (impermeáveis a água 
e óleo).

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Gestão de fl uido de perfuração 
(lama)

Criação de lama apropriada 
com aditivos, bombas, tubos 
pressurizados, sistema de tanque 
de lama, partes móveis, poços 
abertos preenchidos com fl uido 

Perigos
Sujidade/pó

Exposições químicas

Equipamento pressurizado

Espaços confi nados

Fogo repentino

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A3

Upstream Upstream



Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Luvas resistentes a corte

Vestuário de arco alto Nomex® Essential Arc

Esses vestuários multicamadas incorporados com Nomex® são utilizados para 
proteção contra níveis de perigo de energia de incidente alto e atendem às 
normas da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA) 
1910.269 e NFPA 70E®.

Tarefas
Trabalho elétrico

Execução de trabalho elétrico  

Perigos
Flash de arco

Perigos que exigem luvas 
feitas com Kevlar® que têm 
classifi cação de arco de 2 a 4

Exposições químicas

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada simples que 
oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo repentino e fl ash de 
arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 30 minutos de proteção contra 
mais de 180 substâncias tóxicas industriais e pode ser utilizado como vestuário FR.

3

Arc rating

SHOWA 240

Leves e confortáveis, essas luvas de Kevlar® de calibre 13 têm um revestimento 
de palma de neoprene de esponja e boa resistência a corte (nível C, de acordo 
com EN388:2016). Kevlar® resistente a chamas permite proteção contra fl ash 
de arco até nível 2, de acordo com testes abertos e arco/caixa, e nível 2 de calor 
de contato. O revestimento de neoprene de esponja imerso plano oferece 
pegada aprimorada e o design anatômico ajuda a prevenir fadiga das mãos.

2777

CAT III

2001X

EN 388

EN ISO 11612

Cat. II EN 388:2003EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

MU3624GFR—MCR

Couro de bode mais segundas camadas de pele de bode na palma, pontas dos 
dedos, base do polegar, dedo indicador e junta oferecem proteção adicional sem 
sacrifi car a destreza. Com Nomex® nas costas da mão. Classifi cação de arco de 
24,7 cal/cm² e nível de corte A4.

ANSI

A4
Cut

ANSI/ISEA 
105:2016

Arctátil—Uniluvas (Corte C, ATPV 3)

Essas luvas combinam a proteção superior de Kevlar® e Nomex® para 
oferecer resistência excelente a corte (nível C) e proteção contra fl ash de arco 
com ATPV de 36 cal/cm2 ao mesmo tempo.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Trabalho elétrico

Execução de trabalho elétrico  

Perigos
Flash de arco

Perigos que exigem luvas 
feitas com Kevlar® que têm 
classifi cação de arco de 2 a 4

Exposições químicas

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

MU3634K – MCR

Couro de bode e camada extra na palma e pontas dos dedos oferecem proteção 
adicional, sem sacrifi car a destreza. Inclui borracha plástica térmica (TPR) nas 
costas da mão, dedos e dedão. Classifi cação de arco de 61,4 cal/cm2 e nível de 
corte A4.

Upstream Upstream



Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Tarefas
Fraturação

Injetar propante (areia) nas fraturas 
em formação para facilitar o fl uxo 
de óleo e gás no poço.   

Perigos
Fogo repentino

Sujidade/pó

Exposições químicas

Perigos mecânicos

Tráfego (baixa visibilidade)

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente. 

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do vestuário 
para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do vestuário.

Tyvek® 800

Os vestuários Tyvek® 800 combinam resistência com baixa concentração, 
substâncias químicas inorgânicas baseadas em água (mesmo sob pressão) com a 
resistência e durabilidade de Tyvek®. Os macacões oferecem uma barreira efetiva 
contra diversas substâncias químicas inorgânicas baseadas em água em baixa 
concentração e partículas (até um mícron de tamanho).

Vestuários não FR/de proteção química

Tychem® 2000 / Tychem® 2000C 

Tychem® 2000 é um tecido leve e durável que utiliza a resistência do tecido Tyvek® 
e o revestimento de polietileno. Tychem® 2000 oferece proteção de barreira de 
permeação por, no mínimo, 30 minutos contra mais de 40 desafi os químicos.

Tychem® 4000 / Tychem® 4000S

Tychem® 4000 oferece proteção efetiva contra uma faixa de desafi os químicos, 
oferecendo, no mínimo, 30 minutos de proteção contra mais de 120 desafi os 
químicos.

Tychem® 2000 SFR  

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

ProShield® 6 SFR

Ao oferecer uma barreira contra aerossóis e partículas não perigosas, ProShield® 6 
SFR é uma solução com excelente relação custo-benefício, desenvolvida para ajudar 
a proteger e preservar vestuários de proteção primária. Os vestuários ProShield® 6 
SFR são desenvolvidos para manter os vestuários primários FR limpos de sujidade, 
pó e fuligem e não contribuem para ferimento de queimadura adicional quando 
estiverem expostos a uma fonte de chama. Esse macacão deve ser usado sobre um 
vestuário FR, como um vestuário feito de Nomex® Comfort.

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Vestuários de alta visibilidade

Máscara facial FR fabricada com Nomex®*

Fabricada com tecido Nomex® Comfort, essa máscara facial FR da PGI pode 
ajudar a atender às recomendações do CDC relacionadas ao uso de máscaras 
em ambientes que exigem proteção FR durante o distanciamento social. A 
máscara facial FR oferece respirabilidade e durabilidade excepcionais, com 
resistência inerente e incorporada que não pode ser anulada ou desgastada.

*Máscaras faciais FR são para uso durante o distanciamento social e podem ser utilizadas para outras 
tarefas identifi cadas por uma avaliação de risco de perigo.

Tyvek® 400 / Tyvek® 500

Vestuários Tyvek® 400 / Tyvek® 500 são compostos de polietileno de alta 
densidade, fi ado por evaporação. O tecido Tyvek® 400 / Tyvek® 500 oferece 
uma barreira inerente contra partículas (até um mícron de tamanho). A proteção 
é incorporada no próprio tecido; não há fi lmes ou laminados para abrasão ou 
desgaste.

Tyvek® 400 HV/Tyvek® 500 HV

Os macacões Tyvek® 400 HV/Tyvek® 500 HV combinam proteção química e 
biológica comprovada com funcionalidade de alta visibilidade em um design 
confortável.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Fraturação

Injetar propante (areia) nas fraturas 
em formação para facilitar o fl uxo 
de óleo e gás no poço.   

Perigos
Fogo repentino

Sujidade/pó

Exposições químicas

Perigos mecânicos

Tráfego (baixa visibilidade)

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Upstream Upstream



EN 374:2003

2777

CAT IIICat. III EN 388:2003   EN 374-2-2003

JKLOPT

EN ISO 374-1
TYPE A

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5
ANSI

A3
2001X

EN 388

4342 Cut

Luvas resistentes a corte

SX9366 CutPro® - MCR

Essas luvas costuradas de Kevlar® têm alto desempenho, com resistência a corte 
(nível de corte A3 ANSI) e abrasão e proteção melhorada das mãos ao trabalhar 
com objetos cortantes. Essas luvas apresentam um tecido 100% Kevlar® de calibre 
7, com pontos de PVC em ambos os lados, para pegada aprimorada e resistência à 
abrasão.

2777

CAT IIICat. II EN 388:2016

2001X

EN 388

4X32D

Durafl ex™ KS350 - GISA

Ao oferecerem conforto e destreza máximos com nível de corte B, essas 
luvas feitas com Kevlar® apresentam um revestimento de nitrilo para 
maior durabilidade e pegada aprimorada.

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

Tarefas
Limpeza

Limpeza com raspador

Decapagem a jato de água

Lavagem com pressão

Decapagem com jato de areia

Perigos
Líquidos pressurizados

Líquidos ou gases

Abrasivos

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Temperaturas altas

Perigos mecânicos

Tyvek® 800

Os vestuários Tyvek® 800 combinam resistência com baixa concentração, 
substâncias químicas inorgânicas baseadas em água (mesmo sob pressão) com a 
resistência e durabilidade de Tyvek®. Os macacões oferecem uma barreira efetiva 
contra diversas substâncias químicas inorgânicas baseadas em água em baixa 
concentração e partículas (até um mícron de tamanho).

Vestuários não FR/de proteção química

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e contra chamas secundária em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR.

Tychem® 2000 / Tychem® 2000C 

Tychem® 2000 é um tecido leve e durável que utiliza a resistência do tecido 
Tyvek® e o revestimento de polietileno. Tychem® 2000 oferece proteção de 
barreira de permeação por, no mínimo, 30 minutos contra mais de 40 desafi os 
químicos.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Fraturação

Injetar propante (areia) nas fraturas 
em formação para facilitar o fl uxo 
de óleo e gás no poço.   

Perigos
Fogo repentino

Sujidade/pó

Exposições químicas

Perigos mecânicos

Tráfego (baixa visibilidade)

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Upstream Upstream



SHOWA KV660

Fabricadas com fi bra de Kevlar® e revestidas com PVC, as luvas SHOWA 
KV660 oferecem proteção contra corte de nível A3 e são resistentes a óleo e 
hidrocarbonetos. O acabamento áspero oferece toque tátil e melhor pegada. 
Impermeáveis para trabalho em ambientes úmidos ou engraxados.

EN 374:2003

2777

CAT IIICat. III EN 388:2003   EN 374-2-2003

JKLOPT

EN ISO 374-1
TYPE A

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5
ANSI

A3
2001X

EN 388

4342 Cut

Luvas resistentes a corte

ANSI

A5
ANSI/ISEA 138

2
Cut

4ANSI

4
ANSI

A4
Puncture Arc ratingCut

ANSI

5
3

Puncture Arc rating

Durafl ex™ KS350 - GISA

Luva com resistência alta a corte (TDM nível D, de acordo com EN388:2016), feita 
com Kevlar® e estanho de revestimento de nitrilo na palma (nível 4, de acordo com 
EN388:2016) e durabilidade e pegada excelentes.

Safety Cut Pro® Hero – MCR

Luva resistente a corte e calor (nível F, de acordo com EN388:2016), feita com 
Kevlar® e aço. Contém um reforço em Kevlar® para proteção a corte e durabilidade 
maior. Ideal para atividades secas de manutenção.

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

Tarefas
Operações de poço/oleoduto

Inspeções

Operar válvulas

Drenagem 

Ventilação

Perigos
Exposições químicas

Fogo repentino

Problemas ergonômicos

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2, 
A3 ou A4

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Limpeza

Limpeza com raspador

Decapagem a jato de água

Lavagem com pressão

Decapagem com jato de areia

Perigos
Líquidos pressurizados

Líquidos ou gases

Abrasivos

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Temperaturas altas

Perigos mecânicos

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR.

Upstream Upstream



Luvas resistentes a corte

Ninja® BNF – MCR

Essa luva leve de calibre 18, com nível de corte C, oferece proteção e conforto e 
apresenta funcionalidade de tela sensível ao toque. Feita com tecnologia Kevlar® 
Stretch Armor, que combina Kevlar® e aço.

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

Clean Cut Flex - Uniluvas

Uma luva 100% Kevlar®, de calibre 10 com fi o texturizado, essa luva tem boa 
resistência a corte, alta resistência a abrasão e durabilidade. A tecnologia limpa é 
ideal para aplicações em que um nível baixo de contaminação seja necessário.

Tarefas
Perfuração e produção offshore

Todas as tarefas baseadas em terra 
associadas com perfuração, mas 
realizadas em um ambiente de 
água aberta 

Perigos
Fogo repentino 

Rebentação

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A3, 
A4 ou A5

Luvas resistentes a corte

Safety Cut Pro 9379ARC – MCR

Kevlar® verde/preto manchado e uma estrutura sintética com um 
revestimento duplo de palma e ponta de dedo APG preto. Oferece excelente 
resistência a corte nível A4 e tem proteção contra fl ash de arco categoria 1.

Total Power—Uniluvas

Luva para múltiplos perigos feita com Kevlar®, totalmente revestida com 
nitrilo, couro preto na palma e TPR anti-impacto nas costas da mão. Grande 
proteção contra corte e abrasão (nível F e 4, de acordo com EN388:2016 e 
certifi cação brasileira), riscos térmicos (nível de calor de contato 2) e riscos 
químicos (impermeáveis a água e óleo).

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Operações de poço/oleoduto

Inspeções

Operar válvulas

Drenagem 

Ventilação

Perigos
Exposições químicas

Fogo repentino

Problemas ergonômicos

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2, 
A3 ou A4

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Upstream Upstream



Upstream

Tarefas
Atendimento à emergência 
- incêndio ou rebentação, 
vazamento ou emissão

Interromper a fonte de combustível 
e combata o incêndio

Interromper a emissão de líquido 
ou gás e limpe ou neutralize

Perigos
Queimaduras térmicas

Exposições químicas

Fogo repentino

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Capuzes feitos com Nomex® Nano Flex

Capuzes fi nos, leves e duráveis, feitos com Nomex® Nano Flex, impedem que 
partículas potencialmente prejudiciais sejam absorvidas através da pele na 
linha do pescoço e mandíbula superior, que são áreas que são historicamente 
conhecidas como as mais vulneráveis e menos protegidas. Quando adicionados 
a uma estrutura composta de capuz de bombeiro, os capuzes Nomex® Nano 
Flex resultam em aumento de até 4x na efi ciência de barreira de partículas.

Essa proteção de barreira inovadora é obtida sem comprometer a resistência 
térmica, a respirabilidade, conforto ou consciência situacional.

Equipamento de serviço feito com Nomex®, Nomex® Nano e Kevlar®

As fi bras Nomex®, Nomex® Nano e Kevlar® podem ser encontradas em cada 
camada da maioria dos equipamentos de serviço de bombeiros. Juntas, essas 
fi bras inovadoras ajudam a oferecer proteção comprovada, durabilidade e 
conforto de dentro para fora.

As fi bras Nomex®, Nomex® Nano e Kevlar® ajudam os fabricantes a criar 
forros, estruturas externas e acessórios resistentes a fogo que não apenas são 
compatíveis com os perigos térmicos que os bombeiros podem enfrentar, mas 
também auxiliam a realizar o serviço sem prejudicar a mobilidade.

Tychem® 10000 FR 

O vestuário nível A totalmente encapsulado de “pele simples” oferece retenção 
química. Esse vestuário oferece 30 minutos de proteção contra mais de 290 
substâncias químicas. Tychem® 10000 FR é certifi cado em NFPA 1991, com 
requisitos opcionais de proteção contra fogo repentino químico e proteção contra 
gás liquefeito de NFPA 1991.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Upstream

Tarefas
Atendimento à emergência 
- incêndio ou rebentação, 
vazamento ou emissão

Interromper a fonte de combustível 
e combata o incêndio

Interromper a emissão de líquido 
ou gás e limpe ou neutralize

Perigos
Queimaduras térmicas

Exposições químicas

Fogo repentino

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e contra chamas secundária em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR.



Tasks
Laboratório

Realizar testes analíticos em todos 
os tipos de entradas, saídas e fl uxos 
intermediários de refi naria 

Perigos
Exposições químicas

Problemas ergonômicos

Perigos térmicos

Perigos de corte

Luvas resistentes a corte

Tychem® 2000 / Tychem® 2000C 

Tychem® 2000 / Tychem® 2000C é um tecido leve e durável que utiliza a 
resistência do tecido Tyvek® e o revestimento de polietileno. Tychem® 2000 / 
Tychem® 2000C oferece proteção de barreira de permeação por, no mínimo, 30 
minutos contra mais de 40 desafi os químicos.

Tychem® 4000 / Tychem® 4000S

Tychem® 4000 / Tychem® 4000S oferece proteção efetiva contra uma faixa de 
desafi os químicos, oferecendo, no mínimo, 30 minutos de proteção contra mais de 
120 desafi os químicos.

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

Tarefas
Carregamento/descarregamento 
de veículos ferroviários ou 
caminhões

Conectar tubos de carregamento/
descarregamento

Monitorar e transferir materiais   

Perigos
Fogo repentino

Exposições químicas

Perigos térmicos

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
e proteção térmica nível 4

Luvas resistentes a corte

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR primário.

Safety Cut Pro 9379ARC – MCR

Kevlar® verde/preto manchado e uma estrutura sintética com um 
revestimento duplo de palma e ponta de dedo APG preto. Oferece excelente 
resistência a corte nível A4 e tem proteção contra fl ash de arco categoria 1.

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Vestuários não FR/de proteção química

Máscara facial FR fabricada com Nomex®*

Fabricada com tecido Nomex® Comfort, essa máscara facial FR da PGI pode 
ajudar a atender às recomendações do CDC relacionadas ao uso de máscaras 
em ambientes que exigem proteção FR durante o distanciamento social. A 
máscara facial FR oferece respirabilidade e durabilidade excepcionais com 
resistência inerente e incorporada que não pode ser anulada ou desgastada.

*Máscaras faciais FR são para uso durante o distanciamento social e podem ser utilizadas para outras 
tarefas identifi cadas por uma avaliação de risco de perigo.

Midstream/
Downstream

Midstream/
Downstream



Tarefas
Operações — amostragem

Coleta de processo e/ou amostras

Perigos
Fogo repentino

Exposições químicas

Problemas ergonômicos

Luvas resistentes a corte

Tarefas
Limpeza

Limpeza com raspador

Decapagem a jato de água

Lavagem com pressão

Decapagem com jato de areia 

Perigos
Líquidos pressurizados

Líquidos ou gases

Abrasivos

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Temperaturas altas

Perigos mecânicos

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR primário.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Máscara facial FR fabricada com Nomex®*

Fabricada com tecido Nomex® Comfort, essa máscara facial FR da PGI pode 
ajudar a atender às recomendações do CDC relacionadas ao uso de máscaras 
em ambientes que exigem proteção FR durante o distanciamento social. A 
máscara facial FR oferece respirabilidade e durabilidade excepcionais com 
resistência inerente e incorporada que não pode ser anulada ou desgastada.

*Máscaras faciais FR são para uso durante o distanciamento social e podem ser utilizadas para outras 
tarefas identifi cadas por uma avaliação de risco de perigo.

Total Power—Uniluvas

Luva para múltiplos perigos feita com Kevlar®, totalmente revestida com 
nitrilo, couro preto na palma e TPR anti-impacto nas costas da mão. Grande 
proteção contra corte e abrasão (nível F e 4, de acordo com EN388:2016 e 
certifi cação brasileira), riscos térmicos (nível de calor de contato 2) e riscos 
químicos (impermeáveis a água e óleo).

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR primário.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Tychem® 2000 / Tychem® 2000C 

Tychem® 2000 / Tychem® 2000C é um tecido leve e durável que utiliza a 
resistência do tecido Tyvek® e o revestimento de polietileno. Tychem® 2000 / 
Tychem® 2000C oferece proteção de barreira de permeação por, no mínimo, 30 
minutos contra mais de 40 desafi os químicos.

Tychem® 4000 / Tychem® 4000S

Tychem® 4000 / Tychem® 4000S oferece proteção efetiva contra uma faixa de 
desafi os químicos, oferecendo, no mínimo, 30 minutos de proteção contra mais de 
120 desafi os químicos.

Vestuários não FR/de proteção química

Midstream/
Downstream

Midstream/
Downstream



Luvas resistentes a corte

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Limpeza

Limpeza com raspador

Decapagem a jato de água

Lavagem com pressão

Decapagem com jato de areia 

Perigos
Líquidos pressurizados

Líquidos ou gases

Abrasivos

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Temperaturas altas

Perigos mecânicos

SHOWA KV660

Fabricadas com fi bra de Kevlar® e revestidas com PVC, as luvas SHOWA 
KV660 oferecem proteção contra corte de nível A3 e são resistentes a óleo e 
hidrocarbonetos. O acabamento áspero oferece toque tátil e melhor pegada. 
Impermeáveis para trabalho em ambientes úmidos ou engraxados.

EN 374:2003

2777

CAT IIICat. III EN 388:2003   EN 374-2-2003

JKLOPT

EN ISO 374-1
TYPE A

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5
ANSI

A3
2001X

EN 388

4342 Cut

Luvas resistentes a corte

ANSI

A5
ANSI/ISEA 138

2
Cut

4ANSI

4
ANSI

A4
Puncture Arc ratingCut

ANSI

5
3

Puncture Arc rating

Durafl ex™ KS350 - GISA

Luva com resistência alta a corte (TDM nível D, de acordo com EN388:2016) feita 
com Kevlar® e estanho, de revestimento de nitrilo na palma (nível 4, de acordo com 
EN388:2016) e durabilidade e pegada excelentes.

Safety Cut Pro® Hero – MCR

Luva resistente a corte e calor (nível F, de acordo com EN388:2016), feita com 
Kevlar® e aço. Contém um reforço em Kevlar® para proteção a corte e durabilidade 
maior. Ideal para atividades secas de manutenção.

Total Power—Uniluvas

Luva para múltiplos perigos feita com Kevlar®, totalmente revestida com 
nitrilo, couro preto na palma e TPR anti-impacto nas costas da mão. Grande 
proteção contra corte e abrasão (nível F e 4, de acordo com EN388:2016 e 
certifi cação brasileira), riscos térmicos (nível de calor de contato 2) e riscos 
químicos (impermeáveis a água e óleo).

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR primário.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

SHOWA KV660

Fabricadas com fi bra de Kevlar® e revestidas com PVC, as luvas SHOWA 
KV660 oferecem proteção contra corte de nível A3 e são resistentes a óleo e 
hidrocarbonetos. O acabamento áspero oferece toque tátil e melhor pegada. 
Impermeáveis para trabalho em ambientes úmidos ou engraxados.

EN 374:2003

2777

CAT IIICat. III EN 388:2003   EN 374-2-2003

JKLOPT

EN ISO 374-1
TYPE A

BACTERIA & FUNGI

EN ISO 374-5
ANSI

A3
2001X

EN 388

4342 Cut

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

Tarefas
Entrar em espaço confi nado

Entrada em tanques, embarcações 
ou poços que podem conter 
atmosferas perigosas para realizar
o trabalho.

Perigos
Fogo repentino

Substâncias químicas perigosas 
(líquidas ou sólidas)

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A3

Midstream/
Downstream

Midstream/
Downstream



Tarefas
Trabalho de isolação - com ou 
sem amianto

Manipular isolação do sistema 
térmico, bandas metálicas e 
encamisamento 

Perigos
Bordas cortantes

Partículas perigosas

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A6 
ou A7

Luvas resistentes a corte

Mangas resistentes a corte

K3200 - GISA

Luva de calibre 7 feita com 100% Kevlar®, para manipular objetos cortantes, 
vidro e operações com temperaturas moderadas. Proteção contra corte nível 
C, de acordo com EN388:2016.

2001X

EN 388

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004

4X32D X2XXXX

Safety Cut Pro® 9178PUO - MCR

Luva de calibre 13 com palma revestida com PU, feita com Kevlar® laranja, 
para proteção excelente contra corte (nível de corte A4 ANSI), perigos 
térmicos e objetos cortantes. A estrutura leve, sem costura, oferece destreza 
e conforto e o revestimento PU laranja permite sensação de toque excelente.

2001X

EN 388EN 388:2016

4X42E

Max Grip—Uniluvas

Essas luvas apresentam o poder multiperigos do Kevlar®, para resistência 
excelente à abrasão e proteção máxima a corte (nível F). O revestimento de 
nitrilo duplo previne a permeação de líquidos e óleo e o couro na palma permite 
melhor pegada em superfícies oleosas.

MA-K18TM - GISA

Conforto e proteção são combinados nessa manga leve feita com Kevlar®, 
que se adapta ao braço do usuário e combina proteção contra corte (nível de 
corte A2 ANSI) e calor.

2001X

EN 388

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004 

1333C X1XXXX

Safety Cut Pro® 9178T - MCR
Feita com fi bra DuPont™ Kevlar®, manga de 18 polegadas com uma 
fenda no dedão para proteção contra cortes (nível de corte A3 ANSI) e 
raspagens.

2001X

EN 388

EN ISO 11612

EN 388:2016 EN 407:2004 

1333C X1XXXX

HiShieldGrip® - Danny

Luva composta de Kevlar® com aço, fi bra de vidro, elastano e nylon, 
oferecendo proteção extrema contra corte (nível F, de acordo com a 
certifi cação brasileira). Palma de látex diferenciada com “copos de sucção”, 
que oferece melhor pegada e mantém destreza muito boa. Ideal para 
atividades pesadas e oleosas.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR primário.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Tarefas
Trabalho de isolação - com ou 
sem amianto

Manipular isolação do sistema 
térmico, bandas metálicas e 
encamisamento 

Perigos
Bordas cortantes

Partículas perigosas

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A6 
ou A7

Midstream/
Downstream

Midstream/
Downstream



Tarefas
Quebra de linha/abertura de 
embarcação  

Processo de desligamento

Determine os perigos

Bloqueio/sinalização (LOTO) 

Monitore atmosferas perigosas

Execute o trabalho

Perigos
Exposições químicas

Fogo repentino

Sistemas pressurizados

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Quebra de linha/abertura de 
embarcação  

Processo de desligamento

Determine os perigos

Bloqueio/sinalização (LOTO) 

Monitore atmosferas perigosas

Execute o trabalho

Perigos
Exposições químicas

Fogo repentino

Sistemas pressurizados

Perigos de corte que exigem 
proteção contra corte de nível A2 
ou A3

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR primário.

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Luvas resistentes a corte

3

Arc rating

MU3624GFR—MCR

Couro de bode mais segundas camadas de pele de bode na palma, pontas dos 
dedos, base do polegar, dedo indicador e junta oferecem proteção adicional sem 
sacrifi car a destreza. Com Nomex® nas costas da mão. Classifi cação de arco de 
24,7 cal/cm² e nível de corte A4.

ANSI

A4
Cut

ANSI/ISEA 
105:2016

Total Power—Uniluvas

Luva para múltiplos perigos feita com Kevlar®, totalmente revestida com 
nitrilo, couro preto na palma e TPR anti-impacto nas costas da mão. Grande 
proteção contra corte e abrasão (nível F e 4, de acordo com EN388:2016 e 
certifi cação brasileira), riscos térmicos (nível de calor de contato 2) e riscos 
químicos (impermeáveis a água e óleo).

Midstream/
Downstream

Midstream/
Downstream



Tarefas
Manutenção - trabalho elétrico

Execução de trabalho elétrico

Perigos
Flash de arco

Perigos que exigem luvas feitas 
com Kevlar® que têm classifi cação 
de arco de 2 a 4

Exposições químicas

SHOWA 240

Leves e confortáveis, essas luvas de Kevlar® de calibre 13 têm um 
revestimento de palma de neoprene de esponja e boa resistência a corte (nível 
C, de acordo com EN388:2016). Kevlar® resistente a chamas permite proteção 
contra fl ash de arco até nível 2, de acordo com testes abertos e arco/caixa, e 
nível 2 de calor de contato. O revestimento de neoprene de esponja imerso 
plano oferece pegada aprimorada e o design anatômico ajuda a prevenir 
fadiga das mãos.

2777

CAT III

2001X

EN 388

EN ISO 11612

Cat. II EN 388:2003EN 388:2016 EN 407:2004

2001X

EN 388

ASTM

F1506

NFPA
2112 155.20

CGSB NFPA
70E®

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc é desenvolvido para oferecer APTV >8 cal/cm² 
combinado com durabilidade aprimorada contra abrasão. Nomex® é 
resistente a diversas substâncias químicas e manchas de óleo são lavadas 
facilmente com vestuários de algodão padrão.

Cat 2

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Essential Arc; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

MU3634K – MCR

Couro de bode e camada extra na palma e pontas dos dedos oferecem proteção 
adicional, sem sacrifi car a destreza. Inclui borracha plástica térmica (TPR) nas 
costas da mão, dedos e dedão. Classifi cação de arco de 61,4 cal/cm2 e nível de 
corte A4.

Arctátil—Uniluvas (Corte C, ATPV 3)

Essas luvas combinam a proteção superior de Kevlar® e Nomex® para 
oferecer resistência excelente a corte (nível C) e proteção contra fl ash de 
arco com ATPV de 36 cal/cm2 ao mesmo tempo.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Tarefas
Manutenção - trabalho elétrico

Execução de trabalho elétrico

Perigos
Flash de arco

Perigos que exigem luvas feitas 
com Kevlar® que têm classifi cação 
de arco de 2 a 4

Exposições químicas

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Vestuário de arco alto Nomex® Essential Arc

Esses vestuários multicamadas incorporados com Nomex® são utilizados para 
proteção contra níveis de perigo de energia de incidente alto e atendem às 
normas da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA) 
1910.269 e NFPA 70E®.

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e secundária contra chamas em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR primário.

Luvas resistentes a corte

3

Arc rating

MU3624GFR—MCR

Couro de bode mais segundas camadas de pele de bode na palma, pontas dos 
dedos, base do polegar, dedo indicador e junta oferecem proteção adicional sem 
sacrifi car a destreza. Com Nomex® nas costas da mão. Classifi cação de arco de 
24,7 cal/cm² e nível de corte A4.

ANSI

A4
Cut

ANSI/ISEA 
105:2016

Midstream/
Downstream

Midstream/
Downstream



Midstream/
Downstream

Midstream/
Downstream

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Para uma lista completa de 
soluções de EPI, visite SafeSPEC™.

Vestuários resistentes a substâncias químicas e chamas (CR/FR)

Capuzes feitos com Nomex® Nano Flex

Capuzes fi nos, leves e duráveis, feitos com Nomex® Nano Flex, impedem que 
partículas potencialmente prejudiciais sejam absorvidas através da pele na 
linha do pescoço e mandíbula superior, que são áreas que são historicamente 
conhecidas como as mais vulneráveis e menos protegidas. Quando adicionados 
a uma estrutura composta de capuz de bombeiro, os capuzes Nomex® Nano 
Flex resultam em aumento de até 4x na efi ciência de barreira de partículas.

Essa proteção de barreira inovadora é obtida sem comprometer a resistência 
térmica, a respirabilidade, conforto ou consciência situacional.

Equipamento de serviço feito com Nomex®, Nomex® Nano e Kevlar®

As fi bras Nomex®, Nomex® Nano e Kevlar® podem ser encontradas em cada 
camada da maioria dos equipamentos de serviço de bombeiros. Juntas, essas 
fi bras inovadoras ajudam a oferecer proteção comprovada, durabilidade e 
conforto de dentro para fora.

As fi bras Nomex®, Nomex® Nano e Kevlar® ajudam os fabricantes a criar 
forros, estruturas externas e acessórios resistentes a fogo que não apenas são 
compatíveis com os perigos térmicos que os bombeiros podem enfrentar, mas 
também auxiliam a realizar o serviço sem prejudicar a mobilidade.

Tychem® 10000 FR 

O vestuário nível A totalmente encapsulado de “pele simples” oferece retenção 
química. Esse vestuário oferece 30 minutos de proteção contra mais de 290 
substâncias químicas. Tychem® 10000 FR é certifi cado em NFPA 1991, com 
requisitos opcionais de proteção contra fogo repentino químico e proteção contra 
gás liquefeito de NFPA 1991.

Opções disponíveis de EPIs
Vestuários resistentes a chamas (FR)

Nomex® Comfort

Nomex® Comfort é um tecido leve, de secagem rápida e inovador que oferece 
proteção contra calor extremo e chamas, conforto máximo e durabilidade 
excelente.

NFPA
2112

NOTA: as certifi cações listadas aqui são para tecido Nomex® Comfort; consulte o fabricante do 
vestuário para certifi cações de vestuário. Os resultados podem variar dependendo do fabricante do 
vestuário.

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 2000 SFR oferece proteção química e contra chamas secundária em 
um vestuário leve. Usados sobre vestuários FR/AR, como Nomex® Comfort, eles 
não se infl amam se um fogo repentino ocorrer e não contribuem para ferimentos 
adicionais de queimaduras.

Tychem® 6000 FR

Tychem® 6000 FR estilos TP198T e TP199T são vestuários de camada 
simples que oferecem proteção tripla contra respingo químico líquido, fogo 
repentino e fl ash de arco elétrico. Tychem® 6000 FR oferece pelo menos 
30 minutos de proteção contra mais de 180 substâncias tóxicas industriais e 
podem ser utilizadas como vestuário FR.

Tarefas
Atendimento a emergência 
- incêndio ou rebentação, 
vazamento ou emissão

Interromper a fonte de combustível 
e combata o incêndio

Interromper a emissão de líquido 
ou gás e limpe ou neutralize

Perigos
Queimaduras térmicas

Exposições químicas

Fogo repentino

Tarefas
Atendimento a emergência 
- incêndio ou rebentação, 
vazamento ou emissão

Interromper a fonte de combustível 
e combata o incêndio

Interromper a emissão de líquido 
ou gás e limpe ou neutralize

Perigos
Queimaduras térmicas

Exposições químicas

Fogo repentino



Proteção da 
plataforma até 
a refinaria



Alcance 
global
Com operações em 96 países e centros 
técnicos com especialistas em todo o mundo, 
estamos aqui para oferecer a você o suporte 
necessário ao escolher o EPI correto.

Nossas unidades Thermo-Man® (avaliação 
de ferimentos de queimaduras térmicas 
em tamanho real) e Arc-Man® (avaliação 
de ferimentos de fl ash de arco) oferecem 
demonstrações convincentes que ajudam 
a educar os trabalhadores industriais sobre 
a durabilidade e resistência a calor, chama 
e arco elétrico que o EPI de segurança da 
DuPont entrega.

Unidades Thermo-Man®Centros técnicos Unidades Arc-Man®



Estamos 
aqui para 
ajudar
DuPont™ SafeSPEC™, nossa ferramenta poderosa basea-
da na internet, pode ajudar você a encontrar os vestuári-
os DuPont apropriados para perigos químicos, de ambi-
ente controlado, térmicos, de arco elétrico e mecânicos.

SafeSPEC™ tem um banco de dados de teste de per-
meação total e permite pesquisar por perigo ou indústria, 
para ajudar a encontrar a proteção correta para o serviço 
relacionado.

safespec.dupont.com.br



Estas informações são baseadas nos dados técnicos que a DuPont julga serem confiáveis. Elas estão sujeitas 
a revisão à medida que haja conhecimento e experiência obtidos. A DuPont não garante resultados e não 
assume nenhuma obrigação ou responsabilidade em relação a essas informações. É responsabilidade 
do usuário determinar os equipamentos de proteção individual adequados necessários. As informações 
estabelecidas por meio deste documento refletem o desempenho de tecidos específicos, em condições 
controladas. Estas informações destinam-se a serem usadas por pessoas que tenham as devidas habilidades 
técnicas para realizar a avaliação sob suas próprias condições específicas de uso final, a seu próprio critério 
e risco. Qualquer pessoa que pretenda usar essas informações deve verificar primeiro se os equipamentos 
de proteção individual são adequados para o uso pretendido. Entre em contato com o fabricante dos 
equipamentos de proteção para dados específicos. Se o tecido estiver rasgado ou perfurado, o usuário 
final deve descontinuar o uso dos equipamentos de proteção individual para evitar mais ferimentos. Como 
as condições de uso estão fora de nosso controle, A DUPONT NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS INCLUINDO, ENTRE OUTROS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO 
A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E, PORTANTO, NÃO SE RESPONSABILIZA PELA UTILIZAÇÃO DESTAS 
INFORMAÇÕES. Estas informações não pretendem ser uma licença para operar sob, ou uma recomendação 
de violar qualquer marca registrada, patente ou informação técnica da DuPont ou de terceiros que envolva 
qualquer material ou seu uso.

DuPont™, o DuPont Oval Logo e todas as marcas comerciais e de serviço indicadas com TM, SM ou ® são 
de propriedade de afiliadas da DuPont de Nemours, Inc., salvo indicação em contrário. ProShield®, Evolv™, 
SHOWA, Youngstown FR, Superior Glove® Dexterity®, Endura®, Ironclad Heatworx®, Ansell HyFlex®, PIP 
G-Tek®, MCR Safety Cut Pro®, PIP Kut Gard® são marcas registradas. (11/20)
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