MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.872
VÁLIDO
Data de Validade: 19/12/2019
Nº. do Processo: 46000.007660/2014-26
Produto: Nacional
Equipamento: PROTETOR FACIAL
Descrição Resumida: Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do
crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico verde
(PTG), com cerca de 230mm de largura e 180mm de altura, preso ao suporte preto por meio de cinco
pinos plásticos. As extremidades do suporte preto são fixadas no sistema de suspensão por meio de
dois parafusos plásticos. O sistema de suspensão é composto de carneira e coroa com quatro tiras
de plástico cinza. O tamanho da carneira é regulável por meio de ajuste simples. A parte frontal da
carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor. O modelo possui um tecido na cor
laranja preso na carneira por meio de encaixe através de elástico e 02 (dois) botões plásticos, que
envolve a cabeça e a parte traseira do pescoço.
Aprovado para:

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES
FRONTAIS LUMINOSIDADE INTENSA.
Observação: I) A transmitância luminosa do visor verde indica que ele seria de tonalidade 3.0. Porém ele não atende ao
requisito de transmitância no infravermelho para esse número de tonalidade. Portanto, segundo a norma, é um
visor para propósitos especiais e não deve ser utilizado para proteção contra radiação infravermelha, devendo
possuir a marcação indelével "S" para indicar essa situação. O protetor facial possui essa marcação.
Marcação do CA: Na parte interna do suporte preto
Referências: PTG 108 V (Protetor Facial em PTG visor verde)
Normas técnicas:
ANSI.Z.87.1/2003
Nº. Laudo: 240/2014 - A
Laboratório:

Empresa:

FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

ULTRA MASTER PLUG COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
LTDA - EPP
CNPJ: 02.987.129/0001-60
CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
ENDEREÇO:
NOSSA SENHORA DAS GRACAS 1315 1335
Bairro: JARDIM RUYCE
CEP: 09.980-000
Cidade: DIADEMA
UF: SP

