
Desenvolvimento Técnico Plastcor

ÓCULOS DE SEGURANÇA

AMPLA VISÃO
Venus Perfurado, Valvulado
e ROSS 128
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DESCRIÇÃO DO ÓCULOS AMPLA VISÃO VENUS

CA 42.364

Óculos de segurança com armação confeccionada em PVC e 

lente em policarbonato incolor. Possui sistema de ven�lação 

indireta através de 04 válvulas, com elás�co para ajuste ao 

rosto do usuário. 

DESCRIÇÃO DO ÓCULOS AMPLA VISÃO ROSS 128

CA 42.363

Óculos de segurança com armação confeccionada em PVC e 

lente em policarbonato incolor com tratamento an�rrisco e 

com tratamento an� embaçante. Possui sistema de 

ven�lação indireta através de 04 válvulas e com elás�co para 

ajuste ao rosto do usuário. 

PESO DO ÓCULOS

VENUS Valvulado 65 g

ROSS 128 Valvulado 126 g

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 90049020

UTILIZAÇÃO

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de par�culas 

volantes frontais e contra respingo de produtos químicos.

EMBALAGEM UNITÁRIA ROSS 128

Filme plás�co preso numa lapela de papelão com as 

informações exigidas por norma e necessárias para o 

usuário.

EMBALAGEM UNITÁRIA VENUS

Filme plás�co com e�queta autoadesiva com as 

informações exigidas por norma e necessárias para o 

usuário.

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA ROSS 128

Caixa de papelão com 10 óculos. Dimensão desta 

embalagem 435 x 190 x 100 mm.

EMBALAGEM MASTER VENUS

Caixa de papelão impressa com 20 óculos. A dimensão 

desta embalagem é 370 x 300 x 195 mm.

EMBALAGEM MASTER ROSS 128

Caixa de papelão impressa com 120 óculos. A dimensão 

desta embalagem é 1.200 x 450 x 220 mm.

ADVERTÊNCIA

Estes óculos não são indicados para exposição aos raios 

infra vermelhos, inclusive os gerados em trabalhos de 

solda.

LIMPEZA E ARMAZENAGEM

Manter os óculos em local limpo, dentro da embalagem 

original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Para 

uma maior durabilidade lavar os óculos com água e sabão 

neutro e deixar secar à sombra. Proteja as lentes dos óculos 

de óleos, ácidos e solventes. Nunca deixe os óculos de 

segurança com as lentes em contato com super�cies. Óculos 

com lentes riscadas, trincadas ou quebradas devem ser 

subs�tuídos imediatamente.

VIDA ÚTIL
Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene, 
manutenção e guarda. Inspecione antes do uso. Se a lente 
es�ver riscada ou sofrido algum impacto, subs�tua por um 
novo.

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

Venus Valvulado

ROSS 128
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