
Vedação frontal de borracha semi hermética (toque suave)
é extra macia para dar maior conforto ao usuário,
quando usado durante um dia de trabalho.

Polarizado espelhado
Vidro de policarbonato de espessura de 2,50 MM certificado contra impacto
EN 166. “Ball drop test”

Sistema de ventilação que ajuda a diminuir o 
embaçamento dos vidros ópticos.

Projetado para uso em ambientes de trabalho com 
partículas baixas ou médias em suspensão.

IMPORTADOR EXCLUSIVO EM:

CATERPILLAR CARRIER E VOLT RX
CINZA POLARIZADO ESPELHADO

ÓCULOS DE SEGURANÇA
COM RECEITA MÉDICA (USO PARA LONGE OU PERTO)

INCOLOR - MONOFOCAL - BIFOCAL - MULTIFOCAL

www.hdsafetyrx.com.br

ANTE
EMBAÇADO

ANTE
ARRANHÕES

RAIOS
UV



O inovador tratamento polarizado cinza 
espelho vermelho ou dourado pode ser
aplicado a todos os tipos de lentes Caterpillar, 
com ou sem receita:

- Incolor
- Bifocal
- Monofocal
- Multifocal

 

 
 

 

CORREÇÃO DE DEFEITTOS DE VISÃO:

TIPOS DE LENTES: CERTIFICAÇÕES

Miopia
Hipermetropia
Astigmatismo
Presbiopia

IMPORTADOR EXCLUSIVO EM:

Certificado de aprovação - CA nº 45.946

Certificado de aprovação - CA nº 45.948

Normas Técnicas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015 IPT/SP
Laudo nº 1.123.661-203
Laboratório: IPT/SP
Instituto de Pesquisas Tecnológicas

As lentes polarizadas cinza espelhadas contêm um filtro especial que bloqueia a luz refle�da e apenas permite a passagem 

da luz ú�l, permi�ndo uma visão sem reflexos e com contraste natural. O espelhamento causa um bloqueio de raios 

ultravioleta prejudiciais, ajudando a reduzir o brilho, uma vez que sua mica passa por um processo onde o vidro é coberto 

com camadas reflexivas de luz protetora, ambos os tratamentos juntos em uma lente de segurança Caterpillar, oferecem 

maior proteção contra raios de luz prejudiciais e em por sua vez, fornecem o máximo conforto de visualização.
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