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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 27/12/2021 Nº. do Processo: 46000.005722/2016-27
Produto: Importado
Equipamento: ÓCULOS
Descrição: Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com canaleta com um furo central, e visor
confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, incolor com revestimento externo espelhado cinza claro
(in-out), cinza com revestimento externo espelhado (cinza espelhada), cinza com revestimento externo espelhado de azul (azul
espelhada), verde claro (tonalidade 3) e verde escuro (tonalidade 5); Ou Óculos de segurança, constituídos de um arco de
material plástico mesclado nas cores verde, cinza, bege, marrom e laranja (camuflado), com canaleta com um furo central, e
visor confeccionado em uma única peça de policarbonato marrom; Ou óculos de segurança, constituídos de um arco de
material plástico vermelho com canaleta com um furo central, e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato cinza,
ambas com uma saliência central e uma fenda em cada extremidade para o encaixe do arco e quatro pinos, localizados na
posição do nariz, utilizados para o encaixe do apoio nasal de plástico maleável preto e hastes tipo espátula. As hastes são
compostas de duas peças: uma semi-haste confeccionada do mesmo material do arco, dotado de uma fenda em uma das
extremidades  e  que  é  fixada  ao  arco  através  de  parafuso  metálico,  e  um  pino  na  outra  extremidade;  e  outra  haste
confeccionada de material plástico preto flexível vazada em uma das extremidades para o encaixe da semi-haste anterior.
Referencias: NEMESIS 3000354 (óculos com armação preta e visor incolor); NEMESIS 3000355 (óculos com armação preta e
visor incolor); NEMESIS 3000356 (óculos com armação preta e visor cinza espelhado); NEMESIS 3000357 IN/OUT (óculos com
armação preta e visor incolor com revestimento externo de filme espelhado cinza claro); NEMESIS 3000358 (óculos com
armação preta e visor  cinza com revestimento externo de filme espelhado azul);  NEMESIS 3000359 (óculos com visor
amarelo); NEMESIS 3004761 (óculos com visor verde tonalidade 5); NEMESIS 3004762 (óculos com visor verde tonalidade 3);
NEMESIS 3011375 (óculos com armação camuflada e visor marrom); NEMESIS 3020709 (óculos com armação vermelha e
visor cinza).

Aprovado para:   PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E
CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DAS LENTES INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO
ESPELHADO CINZA CLARO; CINZA COM REVESTIMENTO EXTERNO ESPELHADO; CINZA COM REVESTIMENTO
EXTERNO ESPELHADO AZUL; CINZA; MARROM; VERDE TONALIDADE 3 E VERDE TONALIDADE 5.
Observação:  I)  A  transmitância  luminosa  das  lentes  incolor  com  revestimento  externo  espelhado;  cinza;  cinza  com
revestimento externo espelhado; cinza com revestimento externo espelhado azul; marrom e verde tonalidade 3 indica que elas
seriam de tonalidades 1.7; 3.0; 3.0; 4.0; 2.5 e 3.0, respectivamente. Porém elas não atendem ao requisito de transmitância no
infravermelho para esses números de tonalidades. Portanto, segundo a norma, são lentes para propósitos especiais e não
devem ser utilizadas para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S" para indicar essa
situação. Os óculos possuem essa marcação. II) De acordo com o valor de transmitância luminosa obtido, a lente verde
tonalidade 5 apresenta a tonalidade de 5.0, conforme marcação impressa no mesmo.

Marcação do CA: Na haste
Referências: NEMESIS 3000354; NEMESIS 3000355; NEMESIS 3000356; NEMESIS 3000357 IN/OUT; NEMESIS 3000358;
NEMESIS 3000359; NEMESIS 3004761;NEMESIS 3004762; NEMESIS 3011375; NEMESIS 3020709.
Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003
Laudos:
Nº. Laudo: 097/2016 - A
Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO
 
Empresa: IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA
CNPJ: 03.246.317/0001-09 CNAE: 1413 - Confecção de roupas profissionais
Endereço: RHODES 10
Bairro: SANTA EDWIGES CEP: 37600000
Cidade: CAMBUI UF: MG
   


