
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fabricado em policarbonato virgem de alta qualidade, 

oferece maior proteção a partículas volantes 

multidirecionais.  

Seu design anatômico e o ajuste em elástico proporciona 

conforto e segurança. Ideal para atividades que necessitam 

de proteção às partículas volantes e para o uso combinado 

com abafadores tipo concha. Os tratamentos antirrisco e 

antiembaçante garantem boa relação custo versus benefício. 

Presilhas de engate rápido para facilitar a substituição das 

lentes e do elástico. Possui lentes e elástico para reposição. 

 

 
 

Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em 

policarbonato óptico, tratamento antirrisco e 

antiembaçante. Armação em material plástico, vedação 

através de borracha macia que se ajusta perfeitamente aos 

diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de 

pequenos orifícios que permitem a transferência do ar de 

dentro para fora dos óculos e minimiza o embaçamento da 

lente. Possui lentes e elástico para reposição. 

 

 

 
 

Óculos testados pela Fundacentro - Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho sob a norma 

ANSI.Z.87.1/2003 e aprovado para proteção dos olhos do 

usuário contra impactos de partículas volantes 

multidirecionais e contra luminosidade intensa frontal no 

caso do visor cinza. 

 

 
 

Use flanela limpa, e se necessário água e sabão neutro. Seque 

com lenço de papel macio. Nunca use material abrasivo ou 

solventes e produtos químicos. 

 

 
 

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de 

intempéries. 

Indústria automobilística, metal mecânica, petroquímica, 

agroindústria, construção civil e trabalhos a céu aberto. 

-   Lente incolor: Proteção contra impactos e radiação UV. 

- Lente amarela (âmbar): Proteção contra impactos e 

radiação UV. Usado em ambientes com baixa luminosidade, 

condições nubladas ou de nevoeiro. 

- Lente cinza (fumê): Proteção contra impactos e radiação 

UV. Usado em ambientes com luminosidade intensa ou 

trabalhos a céu aberto. 

 

 

 PLUTÃO 
   ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO 
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DA-15.600 

Cor:    

CA: 14.883 

Embalagem: individual 

Caixa máster: 150 peças 


