ficha técnica

Conjunto Apicultor
Segurança, conforto e praticidade na Apicultura.

Descrição
Fabricante: Tecmater Equipamentos de Proteção Individual
Código produto: 515007001
Modelo: Conjunto Apicultor Brim Algodão Tecmater®
CA: Sem certificação aplicável conforme MTE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Vestimenta de segurança confeccionada em tecido 100% algodão de 232 grs/m2. A vestimenta contém
01 calça, 01 camisa e 01 capuz. Mangas com fechamento de elástico nos punhos e na linha dos
tornozelos. Elástico horizontal na linha da cintura. A calça possui bolso na parte posterior para
ferramentas. Camisa com bolso na parte frontal. Camisa com fechamento através de velcro e 01 lapela
para maior segurança evitando o ingresso de abelhas. O capuz acompanha chapéu de palha duplo com
protetor facial em tela. Tamanho único.

Fechamento em velcro
Mais praticidade e conforto.
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Segurança, conforto e praticidade na Apicultura.
PROTETOR FACIAL
Protetor facial constituído em tela nylon de fio monofilamento não pintado (não distorce a visão do
profissional e não deforma nem desfia). Sua modelagem permite visão de 180º

APLICAÇÃO
Vestimenta para proteção nas atividades de apicultura. Indicado para áreas de colheita de mel,
manutenção de áreas infestadas por abelhas, retiradas de colmeias em locais urbanos, controle de
enxames e outros.
VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Durabilidade e praticidade. Permite a respiração e transpiração da pele do trabalhador, em
conformidade com a NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura,
Exploração Florestal e Aquicultura.
O Conjunto Apicultor Tecmater® foi desenvolvido através de trabalhos de pesquisa em campo e cumpre
perfeitamente com suas funções protetivas.
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