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CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.082
VÁLIDO
Validade: 04/12/2023
Nº. do Processo: 46000.006209/2018-15
Produto: Nacional
Equipamento: ÓCULOS
Descrição: Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com pino central e uma fenda em cada
extremidade para encaixe de visor de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza com orifício na parte frontal
superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material
do visor, proteção superior nas bordas do arco, hastes confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças:
semi-haste vazada com uma das extremidades fixada ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com um pino plástico
em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.
Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA
RAIOS ULTRAVIOLETA (U6).
Observação: I) Os óculos de segurança com visor incolor, amarelo e cinza (referência “B-1”) se enquadram nos requisitos
gerais ópticos de transmitância luminosa e possuem proteção contra radiação ultravioleta (marcação “U6”), não sendo
destinados à proteção contra luz visível, radiação infravermelha e solda (marcações “L”, “R” e “W”). II) Demais especificações
técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.
Marcação do CA: Na haste
Referências: B-1
Cores: Arco e hastes na cor preta; visor, apoio nasal e proteção lateral nas cores incolor, amarelo e
cinza.
Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015
Laudos:
Nº. Laudo: 1 104 696-203
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Empresa: POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNAE: 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de
CNPJ: 01.115.780/0001-88
artigos ópticos
Endereço: JOAQUIM NABUCO 187
Bairro: VILA CONCEICAO
CEP: 09912040
Cidade: DIADEMA
UF: SP

