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O REI DO EPI é uma empresa especializada em
EPI’S (Equipamentos de Proteção Individual), produtos e
equipamentos de excelentes qualidades que protegem
e garantem a segurança de seus funcionários em
vossa empresa. 

No REI DO EPI, você encontra toda
linha de EPI, proporcionando conforto,
confiabilidade, prazo e qualidade dos materiais.
Temos vários modelos de máscaras, capacetes,
óculos de proteção, luvas, calçados de
segurança, protetores auriculares e muito
mais, voltados aos principais e conhecidos
fabricantes do mercado.

O REI DO EPI evolui a cada dia porque
pensa em você: clientes da construção civil, frigoríficos,
empresas do ramos de energia elétrica, metalúrgicas,
hotéis e outros milhares ramos que necessitam de
equipamentos de proteção individual. 

Nossas mercadorias estão devidamente registradas no
Ministério do Trabalho, com seus respectivos CA ( Certificado de Aprovação).

Entre em contato com Nossos Consultores!

SOLUÇÕES COMPLETAS EM
EQUIPAMENTOS EPI’S.

RUA FIGUEIRA DE MELO, 310 - SÃO CRISTÓVÃO- RIO DE JANEIRO/RJ
TEL: (21)2585-6000 - WWW.REIDOEPI.COM.BR



Combate a Incêndio

Vestimenta para

Combate a Incêncio

Capacete Bombeiro

Luva para Combate

a Incêndio
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- Conjunto de blusão e calça ou capa 7/8 para

combate a incêndio estrutural

- Barreira térmica

- Faixa refletiva resistente a chamas

- Possibilidade de forro interno destacável

- Opcional de bolso para rádio e reforço do

mesmo tecido no joelho.

- Cores disponíveis: preto, azul, cáqui e

amarelo (gold)

- Modelo padrão europeu

- Casco em poliamida de alta temperatura

- Resistente a impacto e chamas

- Almofada de absorção de impacto

- Protetor de nuca (opcional: Nomex / aluminizado)

- Disponível nas cores: Vermelho, Branco, Amarelo,

Preto e Niquelado

- Luva para bombeiro em couro vaqueta ou

Termic

- Resistente a chamas

- Proteção arterial

- Resistente a abrasão e líquidos penetrantes

Capacete Bombeiro

Bota de Bombeiro

Militar

Balaclava (Capuz)

para combate

a Incêndio

- Modelo padrão americano

- Casco em Fiberglass ou Termoplástico

- Resistente a impacto e chamas

- Revestimento interno e suspensão fixa

- Carneira tipo catraca

- Aba total e emborrachada

- Protetor de nuca em para-aramida

- Disponível nas cores: Vermelho e Amarelo

- Bota de borracha vulcanizada estilo Banker

- Resistente a chamas

- Solado antiderrapante

- Biqueira e palmilha de aço

- Proteção de tíbia

- Resistência Dielétrica

- Especial para Bombeiro Militar 

- Capuz tipo balaclava em fibra aramida

- Abertura facial ou parcial (tipo ninja)

- Resistente a chamas

- Aba longa ou curta

Manta para

Abafamento de fogo

- Confeccionada em feltro de aramida carbono

- Alto desempenho em atividades de exposição

ao calor.

- Medida de 1,80 x 2,10 m.

- Gramatura: 240 g/m².

- Debela focos sem riscos (seja elétrico, químico

ou fundido). Pode ser usada em todas as áreas

de grande risco de incêndio e que o usuário

só tem uma única saída: A FUGA.

Bota de Bombeiro

Industrial

- Bota de borracha vulcanizada

- Retardante a chamas

- Solado antiderrapante

- Com espuma térmica e forro térmico

- Resistente a escorregamento e à abrasão

- Isolamento elétrico para tensões até 600 Volts. 



Combate a Incêndio

Luva para Resgate

(Rescue Barrier 4014)

- Luva para Resgate
- Nível 5 de resistência a corte
- Forro impermeável
- Anatômica
- Membrana para proteção a riscos biológicos
(Sangue)
- Proteção a impactos e abrasão

Conjunto

Autônomo

- Máscara Facial Ultra elite
- Arreio anatômico e articulável
- Regulador 1º e 2ºestágio
- Cilindros de ar de 6,0 / 6,8 / 9,0 lts em Aço
ou Composite
- Manômetro integrado ao equipamento

Macacão Combate a

Incêndio Florestal

- Macacão aramida na cor laranja
- Fechamento frontal com zíper e velcro
- Faixa refletiva resistente a chamas
- Dois bolsos frontais (sendo 1 bolso porta
rádio com lapela) e 2 bolsos na traseira
- Reforço interno nos joelhos

Bolsa Bombeiro

- Altura: 0,40m
- Largura: 0,60m
- Alça de poliéster de alta resistência de 0,80m
para as mãos
- Tiracolo com engate rápido para ajuste

Maca para

Resgate

Maca para resgate, 3 tipos de estruturas:
- Envelope
- Polietileno
- Compensado
Atende áreas em espaço confinado e
indústria em geral

Máscara de Fuga

TranAire

- Capuz de ampla visão
- Cilindro de autonomia 10minutos (alumínio
ou composite)
- Manômetro refletivo
- Regulador de Pressão
- Bolsa para acondicionamento do cilindro

Câmera Térmica

Evolution

-Heat Seeker (Seguidor de calor)
- Revestimento com espuma especial
- Caixa em material de alto impacto
- Grau de proteção IP-67
- LEDs indicadores
- Display em LCD

Imobilizador lateral

de cabeça e colar cervical

Imobilizador lateral de cabeça e colar cervical
Opções para imobilização de vítimas
O head Block é utilizado em maca rígida
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Cremes de Proteção e Higienização

Protetor
Solar
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- Proteção contra raios UVA e UVB
- Muito resistente a água e suor,
- Possui vitamina E
- Hipoalergênico
- Não deixa a pele esbranquiçada
- Rápida absorção
- Ação hidratante
- Suave fragrância
- Não comedogênico
- Testado dermatologicamente 
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Bisnaga 15ml / 120ml
Bombona 1L / 2L / 4L

Bisnaga 15ml / 120ml
Bombona 1L / 2L / 4L

Bisnaga 15ml / 120ml
Bombona 1L / 2L / 4L

REPELENTE

Bisnaga 120ml

FACIAL
Bisnaga 120ml

FACIAL

Não contém óleo
textura em loção

Luva
Química
- Creme de Proteção
- Secagem rápida
- Não deixa as mãos escorregadias
- Indicado para mãos e braços
- Removido com água e sabão
- Hidratação progressiva
- Pode ser utilizado no rosto
- Aroma agradável

x

GRUPO GRUPO GRUPO

1 2 3
Bisnaga 200g
Pote 200g
Bombona 1000g

ÁGUA RESISTENTE ÓLEO RESISTENTE ÁGUA*ÓLEO*PINTURA RESISTENTE

Bisnaga 200g
Pote 200g
Bombona 1000g

Bisnaga 100g / 200g
Pote 200g
Bombona 1000g

4

CA 35340 CA 35338 CA 35339

MELHOR
CUSTO

BENEFÍCIO
200g rendem
200 aplicações

Sabonete Líquido
Desengraxante

- Alto rendimento
- Remove facilmente sujeiras pesadas,
causadas por graxas, óleos, fuligens, tintas,
resinas, cimento, colas, etc.
- Não contém agentes de petróleo e sais cáusticos
- Isento de abrasivos e solventes
- Fórmula balanceada com PH fisiológico
- Agradável fragrância cítrica
- Limpa deixando a pele hidratada
- Ultra hidratação da pele das mãos,
evitando o ressecamento

com esfoliante

ESFOLIANTE DE PEDRA-POMES

INDICADO PARA LIMPEZA

PESADA DAS MÃOS!



Cremes de Proteção e Higienização
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Creme
Hidratante

Sabonete
Líquido

Sabonete
Líquido

- Esfoliante de Polietileno
- Remove facilmente sujeiras causadas
por graxas, óleos, fuligens, tintas, resinas,
cimento, colas, etc.
- Isento de abrasivos e solventes
- Fórmula balanceada com PH fisiológico
- Pode ser usado a seco
- Não contém sais cáusticos
- Alto rendimento
- Aroma agradável
- limpa deixando a pele hidratada
-Não contém areia
- Frascos em 120g / 200g

- Sabonete líquido com válvula em espuma
- Fragrância suave
- Ótimo rendimento
- Primeiro sabonete antibactericida em
espuma do Brasil.
- Todos os tipos de pele
- Fragrância: Chá branco / Lavanda 

- Mata 99,99% dos micro-organismos

- Dermatologicamente testado

- Hipoalergênico

- Clorexidina 0,3%

- Aplicador fácil

Regeneração

Creme
Desengraxante

- Esfoliante de Polietileno
- Remove facilmente sujeiras causadas
por graxas, óleos, fuligens, tintas, resinas,
cimento, colas, etc.
- Isento de abrasivos e solventes
- Fórmula balanceada com PH fisiológico
- Pode ser usado a seco
- Não contém sais cáusticos
- Alto rendimento
- Aroma agradável
- limpa deixando a pele hidratada
-Não contém areia
- Frascos em 250g / 200g

com esfoliante

Repelente
de Insetos

- Dermatologicamente testado
- Longa duração, até 10h de proteção
- Alta eficácia
- Hipoalérgico
- Sensação refrescante
- Suave fragrância
- Não oleoso
- Com camomila e Aloe Vera 

Solução
Antisséptica
para as mãos

- Solução antisséptica segura e eficaz contra
micro-organismos.
- Possui agente umectante evitando o
ressecamento das mãos e deixando-as macias. 
- O produto também ajuda a hidratar a pele
e a combater doenças como a H1N1.
- Elimina 99% dos germe e bactérias.
- Dispensa enxágue.
- Não possui álcool.
- Frasco de 15ml.

NUTRIEX



Espaço Confinado

GuinchoTripé

Cinturão para
espaço confinado

3-WAY (Guincho e
trava-quedas
integrado)

Suporte para
ancoragem

- Duralumínio
- Olhais na base superior
- Apoio revestido com borracha antiderrapante
- Altura máxima: até 2,5m
- Carga de trabalho: 150kg
- Utilizado em bocas de visita com diâmetro de 1,5m

- 5 pontos de conexão: Dorsal / Frontal / Lateral

Umbilical/ Ombros

- Almofada lombar

- Regulagem total

- Tamanho 1 (P-M) / Tamanho 2 (G-GG)

- Espaldar com tecido aerado para maior conforto

- Utilizada em conjunto com o tripé, em 3 funções
(sobe, desce e trava
- Caixa de alumínio fundido
- Vantagem mecânica 5:1
- Funcionamento manual através de manivela
- Cabo de aço 3/16" em aço galvanizado, inox
ou technora
- Disponível em 15 e 30m

- 2conectores em aço com dupla trava

- Carga de ruptura: 22Kn

- Confeccionado com aço inox 5mm de espessura

- Duas extensões em poliéster junto à peça Metálica

- Utilizado em conjunto com o tripé, na
função sobe e desce
- Vantagem Mecânica 5:1
- Funcionamento manual através de manivela
- Cabo de aço 3/16"
- Disponível em 10m, 15m e 30m

- 4 pontos de conexão: Dorsal / Frontal /
Lateral / Ombros
- Almofada lombar
- Regulagem total
- Tamanho 1(P-M) / Tamanho 2 (G-GG)
- Espaldar com tecido aerado para maior
conforto

- 2 Mosquetões em duas extremidades
- Distanciador de 30cm em PVC
- Comprimento total: 75cm
- 1 mosquetão na extremidade superior
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- 4 pontos de conexão: Dorsal / Frontal /
Lateral / Ombros
- Refletivo na fita para melhor identificação
do trabalhador
- Almofada lombar
- Regulagem total
- Tamanho: Único

Suporte para
ancoragem

Cinturão para
espaço confinado

Cinturão para
espaço confinado



Espaço Confinado

Insuflador

Pneumático

-Soprador Pneumático
- Diâmetro da boca de saída: 20cm/30cm/40cm
- Alimentado com ar comprimido
- Fornece alta vazão de ar na saída do difusor
- Comprimento:112,4cm

Detector Multigases

Detector Monogás

ou 2 gases

- Detector 4 gases (H²S, O², LIE, CO)
- Alarme de homem morto
- Grau de Proteção IP-67
- Leitura STEL e TWA
- Certificado RBC INMETRO
- Sistemas de alarme sonoro, visual e vibratório
- Equipamento fosforescente para ambiente
com pouca luz (OPCIONAL)

- Insuflador/Exaustor com duto de 4,5m
- Potência: 1/4HP, Tensão: 12v, Rotação
máxima: 3800rpm
- Aprovado pela CSA
- Vazão sem curva no duto: 1386m³/h
- Duto 20cm, 7,5m de comprimento
- Alça de transporte
- Não utilizar em áreas classificadas 

- Detector monogás nas versões H2S, CO, S02
e 2 gases: CO/H2S ou SO2/H2S
- Grau de proteção IP-67
- Alarme: sonoro, visual e vibratório
- Resiste a queda de até 7 metros
- Certificado RBC INMETRO
- Indicador visual de teste de resposta

Insuflador /

Exaustor Axial

- Específico para áreas classificadas
- Acabamento em epóxi / Invólucro em aço
- Potência: 1/2HP. Tensão: 230v monofásico,
60Hz com corrente 4.1
- Diâmetro: 40cm
- Aprovado pela CSA
- Vazão sem curva no duto: 4.927m³/h 

- Detector multigás para até 6 gases
- Bomba de amostragem integrada
- Grau de Proteção IP-65
- Display em LCD
- Alarme de homem morto
- Leitura STEL e TWA
- Certificado RBC INMETRO
- Sistemas de alarme sonoro, visual e
vibratório

- Material: Vinil e Poliéster
- Revestimento de Neoprene / PVC
- Dupla direção de fluxo de ar com pouca
perda de carga
- Resistente a locais que caracterizam uma
área classificada
- Diâmetros disponíveis: 20cm /30cm /40cm

- Funcionamento sem rede ou computador
- Realiza teste de resposta e ajuste com gás
automaticamente
- Suporte inteligente para cilindro com LED
- Pode conectar-se a 10 bancadas de ensaio
e 4 suportes de cilindro para realizar testes
simultaneamente
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Insuflador com

duto acoplado

Detector Multigases
com bomba de
amostragem integrada

Sistema de Calibração

Automática

Duto para

insuflador



Proteção à Cabeça, Face, Olhos e Ouvidos

Capacete

Aba Frontal

Suspensões

para Capacete

Abafador

de Ruído

Abafador

de Ruído

HPE

26dB

KIT HPE

22dB

Thunder T3

26dB

XLS

21dB

KIT XLS

20dB

Thunder T1

20dB

MARK V

22dB

KIT MARK V

15dB

MODELO

Atenuação

MODELO

Atenuação

MODELO

Atenuação

- Perfeita Selagem

- Haste regulável

- Almofada na parte superior interna

- Espuma interna em polietileno

- Uso sem capacete 

- Material plástico dielétrico

- Faixa de cabeça com ventilação interna

- Tecnologia Air Flow Control

- Ajuste de altura

Capacete

Aba Total

Capacete sem aba

Kit Abafador

de Ruído

Abafador

Tipo Nuca

- Casco injetado em polipropileno

- Tratamento UV

- Tira absorvedora de suor em neo prene

- Jugular de 3 pontos com ajustes laterais

- Disponível nas cores: Branco, Vermelho, 

Amarelo, Laranja, Verde e Preto

- De acordo com NBR8221

- Ajuste de tamanho por velcro

- Perfeita Selagem

- Haste regulável

- Almofada na parte superior interna

- Espuma interna em polietileno

- Uso com capacete

- Sistema de encaixe das almofadas para

fácil manutenção

- Material predominante: metal

- Permite o uso de capacete

L3N

24dB

L1N

22dB

MODELO

Atenuação
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Proteção à Cabeça, Face, Olhos e Ouvidos

Protetor

auricular

Protetor Facial

Bionic

Protetor facial para
acoplar ao capacete

XTR-30

COM CORDÃO

XTR-1

SEM CORDÃO

MODELO

CORDÃO

- Constituído em espuma de poliuretano

- Formato cônico

- Com ou sem cordão

- Atenuação: 19dB

- Proteção contra impacto e radiação

ultravioleta

- Visor em policarbonato incolor

- Rápida integração com abafadores

- Canais em ‘V’ do suporte para facilitar o

escoamento de líquidos

Máscara para solda
de escurecimento
automático

- Resistente, leve e anatômico
- Amplia a área de proteção e favorece o
campo de visão
- Protege contra certos tipos de soldas quando
utilizado com o visor tonalidade verde 5.0
- Possibilidades do visor: Incolor, verde 3.0 e
verde 5.0
- Totalmente ajustável
- Carneira extremamente confortável
- Faixa de cabeça absorvedora de umidade é
removível e lavável
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Óculos de Proteção

Óculos de Proteção

A700 A800 A1400 xv - 100

GENESIS V-MAX STEALTH Sw06(COM LENTE GRADUADA)

SPARROW CANARY HARRIER BLUEBIRD
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Proteção Contra Quedas

Cinturão para
Solda e área
elétrica

- Pontos de conexão: Dorsal / Lateral /

Frontal / Umbilical

- Meia-argola em aço dielétrica

- Alças em para-aramida com proteção em

poliamida

- Ajuste total

- Fibra em Para-Aramida

- Porta Ferramenta

- Uso permitido para atividades elétricas e solda

Cinturão de
Segurança tipo
paraquedista

- Pontos de conexão: Dorsal, Frontal / Dorsal

- Alças em poliamida para conexão frontal

- Ajuste total ou parcial

- Alças para descanso de talabarte

- Cadarço em poliéster

Cinturão tipo
alpinista
5 pontas

- Pontos de conexão: Dorsal / Frontal / Lateral /

Umbilical

- Alças porta-ferramentas

- Ajustes em aço carbono com pintura epóxi

- Cadarço em poliéster

- Ajustes: Peitoral / Cintura / Pernas

- Almofada lombar

Talabarte Duplo
com absorvedor
de impacto

- Fita em poliéster tubular ou não

- Absorvedor de Impacto

- Comprimento: 1,30m

- Abertura de mosquetão: 53mm

Cinturão tipo

paraquedista

- Pontos de conexão: Dorsal / Lateral /

Frontal / Umbilical

- Partes metálicas em aço inox

- Tamanho 1 (P-M) e Tamanho 2 (G-GG)

- Ajuste total

- Fibra de poliéster retardante a chama

- Uso permitido para atividades elétricas

- Fita em poliéster

- Pontos e conexão: Dorsal / Dorsal e Lateral

- Ajuste: Peitoral e Pernas / Abdominal,

Peitoral e Pernas

- Argolas para descanso de talabarte nas laterais

- Almofada lombar aerada quando o cinturão

possuir conexão lateral

Cinturão de
Segurança tipo
paraquedista

- Cadarço em poliéster

- Pontos e conexão: Dorsal / Frontal / Lateral /

Umbilical

- Ajuste: Peitoral / Pernas / Cintura

- Ajustes em aço carbono com pintura epóxi

- Almofada lombar aerada

- Alças porta-ferramentas

- Indicador de queda

Cinturão tipo
alpinista
5 pontas

Talabarte Duplo
com absorvedor
de impacto

- Fita em poliéster tubular ou não

- Absorvedor de Impacto

- Comprimento: 1,30m

- Abertura de mosquetão: 55mm

- Mosquetão Oval de rosca na extremidade de

conexão ao cinturão



Proteção Contra Quedas

Talabarte de

Posicionamento

Trava-quedas

para corda

Trava-quedas
para corda

Trava-quedas
para cabo de aço

- Comprimento: 2,00m ou 1,80m

- Ajustador em alumínio ou aço inox

- Ajustador tipo empunhadora

- Proteção de corda: PVC ou Cadarço tubular

- Corda Poliamida torcida ou trançada

- Diâmetro: 12 ou 16mm

- Material: Aço inox

- Utilizado em sistemas verticais

- Diâmetro do cabo: 8mm

- Conector classe B 18mm

- Conector trava dupla rosqueável

- Fechamento dupla trava

- Extensor em poliéster 30cm

- Funcionamento para corda de 12mm

- Conector em aço 18mm

- Opção em aço carbono ou inox

- Caixa em alumínio fundido com pintura epóxi

- Alça em inox

- Giro de 360º

- Indicador de stress

- Disponíveis em : Fita, Cabo de aço inox ou

galvanizado e Technora

- Comprimento: 2,5m/6,0m/10,0m/20,0m

Talabarte de 
Posicionamento
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Trava-quedas
Retrátil

- Comprimento: 1,80m
- Ajustador tipo empunhadura
- Regulador em aço inox
- Proteção em cordura contra abrasão e
arestas cortantes
- Diâmetro: 14mm

- Material: Aço inox
- Fechamento dupla trava
- Extensor em poliéster 17cm de comprimento
- Utilizado para corda com diâmetro 12mm
- Mosquetão oval trava rosca na extremidade

Trava-quedas

cabo de aço

- Material: Aço inox
- Utilizado em sistemas verticais
- Diâmetro do cabo: 8mm
- Conector Classe B18mm
- Conector trava dupla rosqueável
- Possui absorvedor de energia em fita
sintética

Trava-quedas

retrátil

- Caixa nylon termoplástico ou Alumínio
- Gancho de ancoragem em aço zincado
- Giro de 360º
- Disponível em: Fita ou Cabo de aço
- Comprimento: 3,3m / 6,0m / 10,0m
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Proteção Contra Quedas

Trolley para cabo de aço

Mosquetão ‘D’ tripla trava

Blocante Ventral

Kit Suretyman

Ascensor de Punho

Anel de ancoragem:

60cm/100cm/120cm/160cm

Trolley para trilho

Polia dupla

Porta ferramentas magnéticos

Placa de Ancoragem

Fita de ancoragem:

75cm/100cm/120cm/200cm

Mosquetão ‘D’ Para resgateMosquetão oval com rosca

Descensor autoblocante anti-pânico

pára corda de 10 a 11,5mm

Talabarte porta ferramenta

Estribo para ascensão

Maca Envelope (Sked)

Mosquetão oval com rosca

Freio Stop Anti-Pânico

Assento de Suspensão

Pedal para ascensão

Head Block

Polia Simples Mini Polia Simples
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Proteção Para as Mãos

HYFLEX 11-600

Luva de nylon com revestimento na palma e

ponta dos dedos em PU com punho tricotado.

Tamanhos: 5,6,7,8,9 e 10.

Setores de Aplicação: Área automotiva, Mineração,

Área aeroespacial, Fabricação de aparelhos,

Indústria Geral, Óleo e gás, Depósitos/Expedição,

Eletricistas, Encanadores, Utilidade pública,

Limpeza / Saúde, Fabricação de bebidas.

HYFLEX 11-627

Luva DSM Dyneema e lycra com revestimento na

palma e ponta dos dedos em PU com punho

tricotado. Tamanhos: 6,7,8,9 e 10.

Setores de Aplicação: Área automotiva, Mineração,

Área aeroespacial, Fabricação de aparelhos,

Encanadores, Trabalhos com metal, Plásticos, Corte

madeira/papel, Carpintaria geral, Aquecimento,

Ventilação e Ar Condicionado, Vidraceiros,

Agricultura.

Luva PVC com forro de algodão.

Tamanhos: 9,5 e 10.

Comprimentos: 26cm, 36cm, 46cm, 56cm e 66cm.

Setores de Aplicação: Processamento químico,

Mineração, Gás Natural, Indústria química,

Petroquímica, Indústria Geral, Silvicultura.

SOLVEX

Luva de borracha nitrílica flocada e não flocada,

com punho reto. Tamanhos:6,7,8,9,10 e 11.

Comprimentos: 33cm, 38cm e 46cm.

Setores de Aplicação: Serviços de alimentos, Área

automotiva (pintura), Processamento de alimentos,

Área aeroespacial, Processamento químico,

Industria Química, Petroquímica.

HYFLEX 11-920

Luva de nylon mesclado com revestimento na

palma e ponta dos dedos em borracha nitrílica

com ‘’Grip Tecnology’’ com punho tricotado.

Tamanhos: 6,7,8,9 e 10.

Setores de Aplicação: Área automotiva,

Usinagem, Petroquímica, Fabricação de metal,

Refinamento de óleo e Mineração.

POWERFLEX 80-100

FL 200

- Resistente a perfurações, abrasões e cortes;

- A textura escamosa garante a pega em objetos

úmidos ou secos. O látex de borracha natural

oferece um alto grau de força de tensão.

- O forro flocado em algodão ajuda a manter o

conforto interno do usuário.

Setores de Aplicação: Processamento de alimentos,

agricultura, área automotiva, Farmacêutico,

limpeza/saúde, Indústria geral, Indústria química.

Luva de nylon/algodão com revestimento na

palma e ponta dos dedos texturizados em látex de

borracha natural com punho tricotado.

Tamanhos: 6,7,8,9 e 10.

Setores de Aplicação: Área automotiva, Indústria

Geral, Depósitos/ Expedição, Encanadores, Limpeza/

Saúde, Alvenaria/azulejos, Carpintaria em geral,

Silvicultura, Manutenção de alimentos,

Agricultura.

TOUCH N TUFF

PROCEDIMENTO

Luva de borracha nitrílica sem talco, com acabamento

texturizado de 24cm de comprimento e 0,10mm de

expessura. Caixa com 150 luvas. Tamanhos:PP, P, M,

G e GG.

Setores de Aplicação: Serviços de alimentos,

Processamento de alimentos, Laboratório farmacêutico,

Laboratório de pesquisa, Processamento químico,

Segurança e Proteção, Industria Geral, Polícia e

bombeiros, Limpeza/Saúde, Petroquímica.



Proteção para as Mãos

WORKGUARD
Solda

LUVA IMPACTO

LUVA IMPACTO

POWERFLEX
80-600

LUVA ANTI-VIBRAÇÃO

Luva costurada em fios de Kevlar, tratada

termicamente oferecendo níveis elevados

de resistência a solda, Ideal também para

aplicações que requerem proteção térmica,

fornecendo durabilidade e proteção contra

cortes, furos e abrasões.

- Luva de segurança, anti-vibração, tricotada

de algodão com banho de cloro neoprene

na palma e a face palmar dos dedos, punho

com elástico e acabamento em overlock.

Risco mecânico: Riscos mecânicos EN388 3243.

Luva forrada em kevlar, com revestimento em

látex natural corrugado na palma e na ponta dos

dedos, oferendo resistência excepcional a cortes,

abrasões e perfurações. Setores de aplicação:

Carpintaria geral, Vidro, Área automotiva,

Fabricação de bebidas, entre outros.

Malha de aço inoxidável

Fechamento em material plástico com trata-

mento antibacteriano reversível

Tamanhos: PP, P, M, G e GG

Setores de Aplicação: Corte de facas, atividades

em frigoríficos.

EDGE
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CHAINEX 2000

Luva de algodão felpudo, totalmente revestida
com punho de segurança. Cor preta com punho
branco.
Setores de Aplicação: Fundição, manuseio de
materiais em geral. barras de aço, chapas, latas
e outros produtos de metal, serviços com cabo
pesado.

Luva para  impacto forte;
Proteção ampla para o dorso da mão;
Reflexão máxima da luz pelas juntas;
Tipo de punho; Especial (borracha neoprene);
Algodão suave para minimizar problemas de suor;
Material do revestimento: Poliuretano com Grip
Technology;
Palma resistente ao desgaste, para maior
durabilidade;
Polegar reforçado para uso prolongado.

Luva produzida com material SuperFabric, maior
resistência a cortes, excede nível 5 nas áreas refor-
çadas. Proteção contra perfuração de rebarbas,
vimes e cabos; Palma de couro sintético com pig-
mento de PVC para melhor aderência nos trabalhos
em ambientes úmidos a base de óleo ou lama;
Maciez e flexibilidade; colocação de altavisibilidade
para facilitar a sinalização; Setores de aplicação:
Operações de óleo e gás, Mineração, Trabalhos em
ambientes à base de óleo ou lama, Resgate de
pessoas em locais de acidentes, Fluido hidráulico e
óleo diesel.

Luva perfuração

de agulha

• A maior resistência a agulhas fornecida por
meio de tripla camada de SuperFabric®;
• Alta resistência a cortes
• Incrível destreza e conforto
• Palma de borracha com revestimento rugoso
e tratada com antimicróbio ActilfreshTM
• Testada com agulhas de calibre 25 (teste
ASTM 1342-05 modificado); Lavável.
Setores de Aplicação: Manuseio de resíduos
hospitalares, Lavanderias, Troca de roupas de
cama em hospitais e redes hoteleiras, Empresas
de saneamento básico, Triagem de resíduos e
materiais recicláveis, Tratamento de águas
residuais ou esgotos.
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Proteção Para os Pés

Coturno de
Segurança

Calçado de segurança tipo coturno, com fechamento

em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido

ao cromo e parte do cano em lona de algodão, com

forração da gáspea em sintético, palmilha de monta-

gem em sintético tecido não tecido, fixada pelo pro-

cesso strobel, solado Bi densidade injetado diretamen-

te ao cabedal.

Bota Nobuck

- Bota de segurança em couro nobuck com

curtimento atravessado

- Fechamento em velcro ou cadarço

- Colarinho sintético acolchoado e forrado em

tecido respirável

- Solado em PU bidensidade

- Palmilha de montagem resistente a perfuração,

higiene e anatômica

- Biqueira de Composite (OPCIONAL)

-Coturno confecionado em M-Micro

-Palmilha de montagem em poliéster resinado

- Solado em PU bidensidade incolor

- 100% microfibra

- Ipermeável, transpirável, antibacteriano e

resistente a produtos químicos

- Biqueira Polipropileno (Opcional)

- Possibilitam a absorvção e dessorção do suor

Bota de PVC

- Bota de segurança impermeável

- Confeccionada policloreto de vinila (PVC)

- Comprimento: 34cm

Calçado de segurança tipo coturno, cabedal

confeccionado em couro curtido ao cromo,

com forração em tecido não tecido, palmilha

de montagem em poliéster resinado fixada

pelo processo strobel, solado PU Bidensidade

injetado diretamente ao cabedal.

Sapatilha descartável

-Sapatilha descartável em TNT (polipropileno)

- Uso em: Indústrias alimentícias, farmacêuticas

e laboratórios em geral

- Botina confeccionado em couro vaqueta ou raspa

- Fechamento em elástico

- Forração em tecido não tecido transpirável

- Palmilha de montagem em poliéster resinado,

antibacteriana

- Solado em PU Bidensidade bicolor com sistema

- Opcionais: Palmilha de aço, Biqueira de aço e

Biqueira de Polipropileno

- Tênis confecionado em M Micro

- Palmilha de montagem em poliéster resinado

- Solado em PU Bidensidade incolor

- 100% microfibra

- Impermeável, transpirável, antibacteriano e

resitente a produtos químicos

- Biqueira polipropileno

Coturno de
Segurança 
M Micro

Coturno
Petroleiro

Botina
Vaqueta

Tênis
Pró-Saúde



Impermeáveis

Macacão e Jardineira

Encapsulado

Capa de Chuva

Macacão Microgard
1800

- Vestimenta de segurança para sanemaento,
- Confeccionada em tecido sintético (trevira),
plastificado com PVC em ambas as faces,
- Capuz e fechamento frontal através de zíper
e botões de pressão.
- Disponíveis em macacão
- Disponíveis em macacão e conjunto com luva
e bota acoplada

- Polipropileno revestido com camada
laminada de polietileno
- Produto antibacteriano e repelente a líquido e óleo
- Retém partículas tóxicas e orgânicas
- Possui capuz, zíper frontal, elásticos nos punhos
e tornozelos
- Indicado para: Salas de pintura, Laboratórios,
indústria química, laminações de alumínio, entre
outros.

- Confeccionado em: PVC, Trevira e Laminado
- Costurada em solda eletrônica
- Mangas e Capuz
- Fechamento frontal através de botões de
pressão
- Modelo morcego: Com capuz sem mangas

- 5 camadas de Filme laminado

- Comprimento: 38cm

- Espessura: 06mm

- Sem forro

- Indicado para: Processamento químico e produtos

petroquímicos, manuseio de solventes orgânicos,

trabalho com materiais de risco, manuseio de

cetonas, entre outros.

Conjunto Motociclista
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Luva química Barrier

- PVC forrado e laminado
- Blusão de segurança com mangas, capuz e
faixas refletivas
- Fechamento frontal através de zíper e velcro
- Calça tipo pijama com cordão na cintura
para ajustes
- Faixas refletivas

- Confeccionado em: PVC Forrado, Laminado, Lonado
- Proteção do tronco do usuário contra umidade
proveniente de operações com uso de água
- Modelos: Frontal com ilhós e cordão / Barbeiro com
mangas / Frontal com tiras soldadas

- Visor rígido em pvc e lentes antiembarçante
- Sistema de ventilação
- Sistema de luvas baionetas
- Ziper estanque
- Camada exterior de alta resistência à abrasão
- Proteção da camada interior
- Meia ou Bota acoplada

Luva ChemTeak

- Luva de segurança Butil
- Comprimento: 36cm
- Espessura: 0,36mm
- Oferece melhor resistência a hidrocarbono,
cetona da borracha natural, ao éster da
borracha nitrílica e mais ainda a aldeido
SETORES: Processamento químico, laboratórios
de pesquisa, farmacêutico, laboratórios médicos,
petroquímica, área aeroespacial, área
automotiva, indústria geral, indústria química
e refinamento de óleo.

Avental de PVC

Proteção Química
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Proteção Respiratória

Conjunto

Autônomo

- Peça facial ampla visão em borracha natural

- Suporte anatômico

- Tira de ajuste peitoral

- Tiras retardante a chama e fivelas metálicas

- Válvula de demanda com sistema by-pass

- Disponíveis com cilindro em: Compoite 6, 8 ou 9,0

L e aço (6,0L), pressão: 300BAR

- Manômetro peitoral com fundo luminescente

- Tira dos ombros almofadas com faixas refletivas

Máscara de Fuga

S-Cap Air

- Bolsa e capuz Fluorescente

- Capuz de alta visibilidade Retardante a Chama

- Ativação automática ao abrir a bolsa de trans-

porte

- Cilindro de 3,0L pressurizado a 200 BAR

- Cilindros disponíveis em: Aço ou Composite

- Peça facial em silicone

- Lente de Policarbonato Ampla Visão

- Nosecup reduz embarçamento em condições de

baixa temperatura e umidade

- Tamanhos disponíveis: P, M, G

Máscara
Semi-Facial

- Material em borracha, termoplástico / borracha

ou silicone

- Disponíveis nos tamanhos: P, M, G

- Encaixe disponível em: Rosca e Baioneta

- Aranha dourada metálica no modelo COMFO II

- Atóxico e resistente a oleosidade

- Material em Silicone

- Área de vedação macia

- Encaixe do cartucho tipo rosca

- Presilhas laterais para prender as pontas dos

tirantes

- Disponíveis em 3 tamanhos: P, M e G

- Equipamento de fuga composto por capuz e cilindro

- Cilindros de 5 ou 10 minutos de autonomia

- Cilindro em alumínio

- Cordão elástico para selagem com mínimo

vazamento

- Capuz com tratamento antiembarçante

- Bolsa para fácil

- Máscara e vedação em silicone

- 5 pontos de ajuste

- Diafragma de voz

- Ampla visão com lentes de policarbonato

- Pontos de ajuste independentes da borda de selagem

Máscara
Facial Inteira

Conjunto

Autônomo

Máscara
Facial Inteira

Máscara de Fuga

EBA

Máscara
Semi-Facial

- Peça facial em silicone

- Acolchoamento em nômex nos ombros e cinturas

- Disponíveis com cilindro em: Compoite 6, 8 ou 9,0

L e aço (6,0L), pressão: 300BAR

- Manômetro pneumático

- Ajuste fácil e rápido

- Válvula By-Pass



Proteção Respiratória
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Cartuchos

MODELO               CONTAMINANTE

GMA

GMB

GMC

GMD

GME

GMM

Vapores Orgânicos

Gases Ácidos

Vapores Orgânicos + Gases Ácidos

Amônia

Multicontaminante

Vapores Orgânicos + Gases Ácidos 

 Amônia

Cartuchos

MODELO               CONTAMINANTE

100

100200

100300

100400

100800

100600

Vapores Orgânicos

Gases Ácidos

Vapores Orgânicos + Gases Ácidos

Amônia e Metilamina

Multicontaminante

Vapor de mercúrio + Cloro

Respiradores
descartáveis

APLICAÇÃO

Poeiras e
Névoas

FORMATOCLASSE

Poeiras,
Fumos e
Névoas

Poeiras,
Fumos,

Névoas e
Odores

de certos
vapores

orgânicos
e gases
ácidos

- Cartuchos
Baionetas ou
Rosca
- Filtro
mecânico
- Utilização
nos modelos
Advantage,
Comfo e 
Ultra-twin

P1

P2

P2 OR

Concha
ou

dobrável

Concha
ou

dobrável

Concha
ou

dobrável

- Cores de
identificação:
verde (P1) e
amarelo(P2)
- Válvula de exalação
- Almofada seladora
- Clip nasal moldável
revestido com
espuma

Respiradores
descartáveis

APLICAÇÃO

Poeiras e
Névoas

FORMATOCLASSE

Poeiras,
Fumos e
Névoas

Poeiras,
Fumos,

Névoas e
Odores

incômodos
de

vapores
orgânicos

P1

P2

P2 VO

Concha

Concha

Concha

- Selagem Interna
- Livre de Silicone
- Disponível com
ou sem válvula

- Peça facial em borracha natural reistente à
químicos
- Diafragma amplificador de voz maximizando a
comunicação do usuário
- Traquéia moldada em borracha natural
- Engate para conexão dupla trava em aço inox
- Deve ser alimentada por um fluxo constante de
ar comprimido respirável

Máscara de ar
Fluxo Contínuo

- Deve ser utilizada com a máscara de Linha de Ar
- Diâmetro interno 3/8"
- Borracha natural resistente a óleo e graxa
- Possui trama interna que dificulta o estrangulamento
e consequente interrupção de ar
- Acompanha engate rápido Dupla Trava e plug
para engate

Mangueira de ar para arcofil

Respirador reutilizável compatível com filtros
descartáveis P2
- Válvula de exalação facilita a saída de ar
- Tirante ajustável
- Filtros descartáveis classe P2 em tamanho único
- Filtros não entram em contato direto com a face
do usuário, aumentando a durabilidade do mesmo
- Disponíveis em 3 tamanhos: P, M e G; ajustando-
se a maioria dos trabalhadores

Respirador
Reutilizável

- Sistema de filtragem e tratamento de ar para
máscaras linhas de ar
- Sistema de filtros químicos e mecânicos para
retenção de contaminantes
- Possui decantador de óleo/água com purgador
e regulador de pressão
- Possui umidificador de ar
- 3 filtros químicos e 1 filtro mecânico
- Disponíveis em versões com 3 ou 6 saídas
- Conexões para mangueira tipo dupla trava

Arcofil
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Uniformes

Macacão RF

Macacão de segurança confeccionado em tecido

RF CEDROTECH, 100% ALGODÃO, 373 GRS/M²,

com tratamento Pirovatex

Fornecemos em outras cores e colocamos a logo

da sua empresa

Macacão Brim

- 100% brim

- Diversas gramaturas

- Opções com ou sem bolso

- Macacão de segurança, confeccionado em uma

camada de tecido Uniforte FR, 100% de algodão,

ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Santanense, com

gramatura nominal de 8,0oz/yz² (271g/m²).

- Camisa de segurança, confeccionada em uma
camada de tecido Unicompany, sarja 3x1, com-
posto por 100% de algodão, ATPV 10,8 Cal/cm²,
fabricado pela Companhia de Tecidos Santa-
nense, com gramatura nominal: 8,8 oz/yd² (300
g/m²).
- Calça de segurança confeccionada em tecido
sarja 3x1, Unicompany RC 100% algodão, ATPV
10,8 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecidos
Santanense, com gramatura nominal de 8,8 oz/
yd² (300g/m²).

- 100% brim

- Diversas gramaturas

- Opções com ou sem bolso

- Confeccionada em nylon ou lona, com revestimento

interno em manta acrílica de 30mm.

- Forro em nylon mantelado, punhos em poliester,

com ou sem toca acoplada.

Blusa e Calça em RF

Conjunto frigorífico

Blusa e Calça de Brim

Blusa e calça para eletricista

 Blusão e calça confeccionado em tecido RF

CEDROTECH, 100% ALGODÃO, 373 GRS/M²,

com tratamento Pirovatex

Fornecemos em outras cores e colocamos a

logo da sua empresa

Macacão para eletricista

*Diversas cores e tamanhos. Consulta ao estoque.



www.reidoepi.com.br
Rua Figueira de Melo, 310 - São Cristóvão
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