COMBATE
A INCÊNDIO
J 3836060
CASACO

Conjunto para combate a incêndios
Modelo expansivo
Conjunto para combate a incêndio composto de calça e casaco de segurança confeccionado com modelagem super avançada,
da,
a,
considerado “top” de linha, com as maiores opções de customização. O conceito de modelagem aplicado nesta vestimentaa
sintetiza a evolução do conhecimento adquirido ao longo de anos de experiência em confecção.
O modelo prioriza a ergonomia, proporciona maior conforto ao usuário e minimiza o estresse inerente a
atividade de combate a incêndio, reduzindo a fadiga.
Possui originalmente sistema de resgate por arrasto (DRD) e forração removível para facilitar a higienização e
permitir a inspeção da vestimenta nas camadas internas.
Em sua versão padronizada são utilizadas as matérias primas mais avançadas do mercado, de modo que superou as
exigências da norma EN 469, obtendo o máximo desempenho em todos os requisitos .
TM

- Casaco com mangas modelo social, com bolso porta rádio e dois bolsos laterais expansivos;
- Calça com braguilha e fivela de ajuste lateral e suspensórios removíveis em “H” com 50mm.
Tecido externo:
Thermex® PBI

Barreira de umidade:
S3000e

Forro térmico:
Chambray

Faixas:
Duplas

MATRIX
J 3839060
CALÇA

Tecido Rip Stop
60% Para Aramida.
40% PBI, com
tecnologia Matrix.

Membrana respirável
Bi-componente
PTFE e não tecido
de fibras de aramida.

Tecido de meta aramida
com feltro misto de
meta-aramida e
para-aramida

Faixa dupla de 75mm com
extremidades em amarelo
fluorescente e faixa central
cor prata retrorrefletiva

EN 469:2005

Pat. Req.

Xf2 Xr2 Y2 Z2

Punho em malha de
meta aramida com ajuste
para o polegar em tira de
tecido.

Expansões nas três
camadas de proteção
garantem perfeita
ergonomia com ampla
liberdade de trabalho.

Suspensórios em “H”
com suspensão em fita
elástica com ajuste de
altura frontal através
de fivelas.

Sistema de resgate por
arraste DRD*.

Punho em malha de meta
aramida com certificação
NFPA 1971-2007 com
abertura para o polegar

Expansão na altura dos
joelhos facilita o movimento
ao ajoelhar-se, descer
ou subir escada.

Calça com braguilha e
ajuste de cintura no cós
atráves de fivela com
engate rápido.

Compartimento do sistema
de resgate por arraste DRD*.
*DRD - Drag Rescue Device

*

PBI MATRIX®
TRIX® é marca registrada
i t d dda PBI PPerformance
f
PProducts,
d t IInc.

COMBATE
A INCÊNDIO
Conjunto para combate a incêndios
Modelo básico
Vestimenta para combate a incêndio, composta por calça e casaco ou capa de segurança

J-3836300
CASACO

Caracteriza-se pela extrema leveza o que contribui para facilitar seu uso mitigando o estresse
As peças são confeccionadas confeccionada em modelagem básica, indicada para quem precisa utilizar
uma vestimenta com baixo custo sem abrir mão da segurança exigida pela atividade.
Cumpre todos os requisitos da EN 469
- Capa ou casaco com mangas raglã, fechamento fontal e um bolso lateral;

Opcionais

- Calça com suspensório fixos em “H” com 35mm de largura.

Gravação nas costas
do casaco ou da capa

Tecido externo:
Thermex® EN

Barreira de umidade:
SoftAir 2000

Forro térmico:
HeatBlock EN

Faixas:
Refletivas
J-3839300
00
A
CALÇA

Tecido plano
75% Meta Aramida.
23% Para Aramida.
2% Fibra anti estática

Membrana respirável
Bi-componente,
PU e não tecido de
de aramida e melamina.

Tecido de aramida e
viscose FR com não-tecido
de aramida e viscose FR.

Faixa simples com
largura de 50mm na
cor prata retrorrefletiva

EN 469:2005
5
* Os resultados podem variar conforme a peça ensaiada;
Nesta situação foram considerados os menores resultados
obtidos em cada ensaio (calça, casaco e capa).

Xf1 Xr2 Y2 Z1 *

Capacete para combate
a incêndio.
J 3853

Balaclava em
Thermex® S.
J 3442009 - 1 camada
J 3442010 - 2 camadas

Manta de cobertura
em fibras de aramida.
J 3545001

Colete resfriante com
ativação à 28 ou 32ºC.
J 4735

J-3838300
00
CAPA

Luva para combate a
incêndio modelo Job Fire
J 3848010

Bolsa para transporte
modelo ‘’single’’
J 3854001
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Bolsa para transporte
modelo ‘’full bag’’
J 3854003

Botas para combate a incêndio
em couro ou borracha.
J 3852

