CA 42 904
Ref.: LJ 80- Macacão impermeável com capuz e fitas termoselada na costura - similar ao |” tyvec “ da DuPont
Gramatura 45-50, impermeável, alta respirabilidade(maior conforto ao uso),alto conforto, barreira á vírus

Tamanhos: p/m/g/gg/exg/exxg
Cor: branca
PROTEÇÃO QUIMICA-PROTEÇÃO TIPO 4 e TIPO 6

Costuras com fitas para barreira de contaminante nos furos que a agulha faz nas peças.
Vida útil: até 3 usos
Observações: para esterilização destes produtos, consulte departamento técnico Cotebras, produto termosensivel,
apenas agentes de esterilização que utilizam baixas temperaturas (máximo 60º c)
Ref.: LJ80-Macacão com capuz e COM FITAS DE TERMOSELAGEM–
NCM: 56031290
CA 42 904

Custo unitário R$45,00

Ref.: MV30-Macacão série CHHIP vermelho COM CAPUZ OU SEM CAPUZ - CA 20 314
Ref.: MV30 - gramatura 80-90, impermeável dos dois lados, frente e verso, alta barreira, tamanho M /G/ GG/ EXGG,
punho de elástico nas mangas, fechamento com zíper e pala c/ velcro
,50%polipropileno/50%polietileno,termoselado,além de CA, temos laudo de barreira á vírus deste produto

BARREIRA QUIMICA, PROTEÇÃO TIPO 4 E TIPO 6
MACACÃO TERMOSELADO
Tamanhos: M/G/GG/EXG/EXGG
BARREIRA Á VIRUS
COR: BRANCA
BARREIRA Á ACIDO-LAUDO OXITENO
Vida útil: 3 Á 5 utilizações, não pode ser lavado

CA 20 314
Ref.: MV 30- Macacão manga longa impermeável TERMOSELADO com capuz - LEVE - GRAMATURA 55
NCM: 56031210

Custo unitário R$66,00

Ref.: RMV10-Macacão série CHHIP prata –idêntico ao tyvec descartável da “ DU PONT” DESCARTÁVEL
Gramatura 45-50, impermeável, alta respirabilidade (maior conforto ao uso), alto conforto, tamanho m/g/fg/exgg,
punho de malha de poliéster nas mangas, fechamento em zíper
50%polipropileno/50%polietileno, PROTEÇÃO QUIMICA-PROTEÇÃO TIPO 6
Vida útil: até 5 utilizações, não pode ser lavado - CA 34.564

Observações: para esterilização destes produtos, consulte departamento técnico Cotebras, produto termosensivel,
apenas agentes de esterilização que utilizam baixas temperaturas (máximo 60º c)
Ref.: RMV10-Macacão série CHHIP prata com capuz

Custo unitário R$ 38,00

Ref.: SB 300 Sobre bota - chhip vermelho com solado em napa

Solado em napa, fitas de amarrar para melhor ajuste, material impermeável, gramatura 45-50 g/m2, elástico de 13
cm e altura da bota em torno de 42 cm
Obs.: o Sobre bota deverá ser utilizado por sobre o macacão, e por sobre um calçado de segurança
O produto “ sobre botas” não se enquadra no anexo I da Norma Regulamentadora– NR-06.
Isento de CA
SB 300 Sobre bota - chhip vermelho com solado em napa

Custo unitário R$ 18,90/par
Ref.: PC 40 -Botinha impermeável
Material 50% polipropileno / 50% polietileno, gramatura 50g/m2,impermeável,cor branca

TAMANHO ÚNICO

CUSTO DO PAR R$ 12,00

RAV10

Avental manga longa impermeável-linha chhip - série PRATA

- CA 33 369

Gramatura 45-55, impermeável, alta respirabilidade (maior conforto ao uso), alto conforto, tamanho único, punho de
malha de poliéster nas mangas, amarra atrás
50%polipropileno/50%polietileno- vida útil; 5-8 utilizações, não pode ser lavado - PROTEÇÃO QUIMICA-PROTEÇÃO
TIPO PB 6
RAV10

Avental manga longa impermeável-linha chhip - série PRATA

Custo unitário R$ 23,90

Ref.: 118-Avental manga longa em sms
Punho em malha, tripla camada de proteção, tecnologia SMS
Botão na gola para melhor ajuste e fitas de amarara atrás,
Tamanho único, 100%polipropileno, apresenta barreira bacteriana dimensionada pela %bfe, repelência á partículas
secas, úmidas, sangue e óleo, compatível com todos agentes esterilizantes, excelente preservação da esterilidade( a
esterilização se mantém por até 3 anos, dependendo do ambiente a ser acondicionado) ,baixo desprendimento de
partículas, barreira á vírus dimensionada pela %VFE, atóxico, não propaga fogo, não alérgico, .cores; azul

O Não tecido SMS Grau Médico caracteriza-se pela combinação de suas tecnologias –
o spunbond, caracterizando resistência mecânica, e o meltblown, determinando efetiva barreira microbiana.

Custo unitário R$ 19,90

7-)

Ref:9548- Macacão manga longa com capuz-tecnologia SMS -

-Laudo de eficiência de filtração bacteriana após 4 ciclos de esterilização
-Catálogo de apresentação do produto ref; 9548
-Cópia do CA do produto
-Indicado para ambientes quentes,
-Baixo desprendimento de partículas, indicação para cabine de pintura
-Repelente á partículas secas, e úmidas
-Atóxico
-Não propaga fogo
-Eficiência de filtração bacteriana dimensionada pela % bfe
-Proteção química tipo 4 e tipo 6
-Vida útil 3 usos
-Tamanhos m/g/gg/exg/exxg

Custo unitário R$ 37,00

Ref.: Visor de cristal petg com almofada e elástico

Tamanho único, visor cristal incolor, petg, cristal
Elástico branco impermeável,

Custo unitário R$ 37,00

Condições
Prazo de entrega: Mínimo de 15 dias uteis.
Prazo de pagamento: A vista
Frete: FOB

