
Desenvolvimento Técnico Plastcor

ÓCULOS DE SEGURANÇA

MINOTAURO E KAMALEON
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DESCRIÇÃO DO ÓCULOS MINOTAURO

Óculos de segurança cons�tuído de armação e visor numa 
única peça de policarbonato. As hastes são confeccionadas 
do mesmo material da armação e fixadas através de pinos 
plás�cos. 

CORES
Incolor, amarelo, verde e fumê.

CA 34.410 | Incolor e Colorido.

PESO APROXIMADO | 24 g

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 900490020

UTILIZAÇÕES
Indicado para proteção dos olhos do usuário contra 
impacto de par�culas volantes.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem plás�ca transparente contendo 01 óculos.

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão com 40 óculos. A dimensão desta 
embalagem é de 300 x 230 x 200 mm e peso de 230 g.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM
Para uma maior durabilidade, lavar os óculos com água e 
sabão neutro e enxugá-lo com lenço de papel. Procurar 
manter os óculos em local seco, limpo e na embalagem 
original, evitando exposição a contaminantes. Nunca 
deixar os óculos com as lentes viradas sobre super�cies 
que possam arranhar as lentes.

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.

DESCRIÇÃO DO ÓCULOS KAMALEON

Óculos de segurança cons�tuído de armação, lente e hastes 
em policarbonato.

CORES
Incolor, amarelo, verde e fumê.

CA 34.412 | Incolor e Colorido.

PESO APROXIMADO | 29 g

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 90049020

UTILIZAÇÃO
Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto 
de par�culas volantes.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem plás�ca transparente contendo 01 óculos.

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão com 40 óculos. A dimensão desta 
embalagem é de 300 x 230 x 200 mm e peso de 230 g.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM
Para uma maior durabilidade, lavar os óculos com água e 
sabão neutro e enxugá-lo com lenço de papel. Procurar 
manter os óculos em local seco, limpo e na embalagem 
original, evitando exposição a contaminantes. Nunca deixar 
os óculos com as lentes viradas sobre super�cies que 
possam arranhar as lentes.

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.
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