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

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

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

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

IMPORTADOR EXCLUSIVO EM:

CATERPILLAR CARRIER RX
MULTIFOCAL FOTOCROMÁTICO

ÓCULOS DE SEGURANÇA
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É um sistema de micro-defesa integral, 
para ambientes com poluição ou material 
particulado no ambiente.

Este óculos é compatível com o respirador:
3M M7502.

 

 
 

 

ESCUDO HERMÉTICO

CORREÇÃO DE DEFEITTOS DE VISÃO:

CARACTERÍSTICAS: CERTIFICAÇÕES

Um escudo de segurança óptico hermético que 
protege o globo ocular e os ossos da órbita dos 
olhos, além de um escudo lateral integrado para 
proteger o osso zigomático e a projeção de partícu-
las laterais, nas quais você pode ocupar um vidro 
de segurança óptico com a prescrição do seu 
médico.

Miopia
Hipermetropia
Astigmatismo
Presbiopia

CATERPILLAR CARRER RX
MULTIFOCAL FOTOCROMÁTICO

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

Lentes fotocrômicas são lentes que escurecem dependendo do brilho natural do lado de fora. Essas lentes clareiam ou 

escurecem rapidamente (18 segundos) em virtude da intensidade dos raios ultravioleta aos quais estão expostos.

A porção máxima de lentes pode variar dependendo da temperatura. Os cristais Fotocrômicos podem ser usados tanto em 

ambientes internos quanto externos, protegendo os olhos contra os raios UVA e UVB, invisíveis, mas sempre presentes, 

mesmo com pouco sol, e contra o brilho, o que lhe proporciona um confronto visual excepcional. O tratamento fotocrômico 

é aplicado em todos os �pos de graduações.
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