
Certificado de Aprovação (C.A.): 33.870

Armação: Óculos de segurança, constituído de armação de material plástico incolor, com 
proteção lateral injetada na mesma peça e lentes de material plástico incolor encaixadas no visor. 
Os óculos possuem plaquetas de borracha amarela, arco flexível de plástico preto e uma peça de 
borracha flexível encaixada na parte interna do Arco.

Haste: Fixa. Tipo espátula de tamanho único.

Proteção lateral: Sim. 

Tipos de lentes: Monofocal, Bifocal e Multifocal.

Materiais: Em Policarbonato.

Cores das lentes: Incolor, fumê e com tonalidades: (Verde 3.0, Verde 5.0, Âmbar).

Tratamentos: Anti Reflexo, Anti Risco, Fotossensível.

Tamanho: Único.

Cores da armação: Incolor.

Principais aplicações: Abrasão | Partículas volantes multidirecionais | Risco Biológico | Impacto 
| Baixa Visibilidade.

Proteção: Proteção de radiações: Lentes com tratamentos: UVA e UVB.

Indicação de uso nas áreas: Indústria alimentícia, indústria automobilística, mecânica, 
construção civil, siderúrgicas, metalúrgicas e indústrias em geral.

Certificações: Atende as Normas de Segurança NR-6.

Garantia: 06 meses contra defeitos de fabricação.

Validade e durabilidade: Indeterminado, desde que respeitadas às condições de uso e limpeza 
correta do produto.

Limpeza: Lave os seus Óculos de Segurança Graduado periodicamente somente com água fria e 
sabão neutro, principalmente após atividades com transpiração intensa. Nunca use produtos 
químicos para limpeza das armações e lentes, principalmente se houver algum tipo de 
tratamento: (Ex: Antirreflexo, fotossensível). Não esfregue as lentes na secagem, seque-as com 
lenço de papel macio ou produtos específicos para limpeza das lentes.

Armazenamento e Conservação: Guarde seus Óculos de Segurança com Grau sempre limpos, 
dentro do estojo, quando não estiver utilizando. Ao colocar seus Óculos de Segurança Graduado 
em uma superfície, deixe-os sempre com as lentes viradas para cima, não os deposite junto com 
as suas ferramentas de trabalho.
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