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Elevada proteção
Protege o utilizador contra elementos projetados, 
impactos e luminosidade.

Fácil desinfeção
Produto facilmente desinfetável.

Furos para fita
As hastes dispõem de furos para colocação de fita.

Leve e confortável 
Produto com apenas 44 gramas e de fácil utilização. 

EN
Normas
Os Óculos de Proteção SLP-O foram fabricados tendo 
em conta as Normas Harmonizadas e Regulamentação 
aplicáveis, ou seja: normas EN 166 (6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.2.4; 9 
e 10) e EN 168 (12 e 18) e Regulamento (UE) 2016/425.

Características

Não são conhecidas contraindicações na utilização dos Óculos de 

Proteção referência SLP-O, no entanto, materiais que podem entrar 

em contacto com a pele do utilizador podem causar reações alérgicas 

em indivíduos suscetíveis.

Propriedades óticas  
Excelentes propriedades óticas para uso prolongado. Está 
também disponível com lentes de sombreadas.

Personalizável 
Impressão do nome do utilizador ou logótipo da empresa.

Resistente 
Material da lente inquebrável e duradoura.

Sustentável 
Reutilizável e amiga do ambiente.

Tamanho único 
Adaptado para homem e mulher.

(SLP-O)

Armazenamento e Limpeza
Pode ser armazenado e transportado nas suas embalagens originais à temperatura ambiente (0°C a 30°C). Pode ser armaze-

nado em ambientes escuros até 3 anos. Não armazenar em locais de exposição direta de luz e calor. Limpar com água morna, 

sabão e um pano macio ou com solução desinfetante não abrasiva. Não usar solventes ou abrasivos.

Marcação Validade

Os Óculos referência SLP-O possuem uma marcação, com o seguinte 

significado:

Marcação na ocular: 3 PLASTIMAGO significando que se trata de 

Óculos de Proteção com bom reconhecimento de cores, fabricados por 

PLASTIMAGO Lda.

Marcação na estrutura de suporte: PLASTIMAGO EN166 3 significando 

que se trata de Óculos de Proteção com proteção contra salpicos de 

líquidos, fabricados por PLASTIMAGO Lda.

Caso os Óculos se apresentem com picadas, riscados ou danificados 

devem ser substituídos por outros equivalentes de origem.
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