
MÁSCARAS DE SOLDA

VISOR FIXO, ARTICULADO
TIPO ESCURO E CELERON
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DESCRIÇÃO
Máscara de solda confeccionada em polipropileno ou 
celeron na cor preta, com suspensão confeccionada em 
polie�leno com ajuste simples ou com catraca, com visor 
fixo ou ar�culado.
Placa de cobertura e segurança | Vidro incolor.
Filtro de luz | Vidro tonalidades 8, 10, 12 e 14.

MODELOS DISPONÍVEIS
Com visor fixo, com visor ar�culado e com visor fixo �po 
escudo.

Com visor fixo, ar�culado e �po escudo | CA 36.014
Modelos em celeron | CA 3.702

MÁSCARA DE SOLDA EM POLIPROPILENO
  PEÇA  VISOR FIXO VISOR ARTICULADO TIPO ESCUDO

  Suspensão ajuste simples Sim  Sim  Não

  Suspensão com catraca Sim  Sim  Não

  Dimensão placa segurança 50 x 105 mm 50 x 105 mm 50 x 105 mm

  Dimensão filtro de luz 50 x 105 mm 50 x 105 mm 50 x 105 mm

  Peso total 380 g 410 g  285 g

MÁSCARA DE SOLDA EM CELERON
  PEÇA  VISOR FIXO VISOR ARTICULADO TIPO ESCUDO

  Suspensão ajuste simples Não Não  Não

  Suspensão com catraca Sim  Sim  Não

  Dimensão placa segurança 50 x 105 mm 50 x 105 mm 50 x 105 mm

  Dimensão filtro de luz 50 x 105 mm 50 x 105 mm 50 x 105 mm

  Peso total 439 g 544 g  473 g

ATENÇÃO
Os pesos estão sujeitos a pequenas variações, em razão das 
caracterís�cas do material.

PLACA DE SEGURANÇA E FILTRO DE LUZ
São vendidos separadamente da máscara.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NA MÁSCARA
Plastcor, lote e CA.

ETIQUETA AUTO ADESIVA
Acompanha nas máscaras em polipropileno, uma e�queta 
auto adesiva colada na lateral da máscara com as 
informações de uso e conservação.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090-02

UTILIZAÇÃO
Proteção dos olhos e face do usuário contra radiações e 
impactos de par�culas volantes frontais provenientes de 
serviços de soldagem.

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão impressa.
A dimensão desta embalagem é 490 x 245 x 335 mm e peso 
380 g. Contém 10 máscaras de polipropileno visor fixo ou 05 
máscaras de polipropileno visor ar�culado ou �po escudo.

Caixa de papelão impressa. 
A dimensão desta embalagem é 320 x 320 x 595 mm e peso 
410 g. Contém 05 máscaras de celeron visor fixo ou 
ar�culado ou �po escudo.

Caixa de papelão impressa. 
A dimensão desta embalagem é 455 x 245 x 265 mm e peso 
350 g.  Contém 05 máscaras de polipropileno �po escudo.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM
Para uma maior durabilidade, lavar a máscara de solda com 
água e sabão neutro. Procurar manter a máscara em local 
seco, limpo, dentro da embalagem original, em ambientes 
livre da luz solar, de produtos químicos, de poeiras e em 
temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL
Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene, 
manutenção e guarda. 

VALIDADE
A validade é de 05 anos, desde que, dentro da embalagem, 
antes do uso.

Visor 
Ar�culado

Visor 
Fixo

Tipo
Escudo

Celeron

Desenvolvimento Técnico Plastcor
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