
Certificado de Aprovação (C.A.): 29.876

Armação: Óculos de Segurança Graduado com armação modelo convencional injetada em 
material plástico (poliamida grilamid) na cor branca ou preta, com hastes tipo espátula com seis 
fendas confeccionadas do mesmo material da armação, ou meia-haste com quatro fendas com 
elástico articuladas na armação através de parafusos metálicos e lentes de resina incolor ou de 
policarbonato incolor, nos tamanhos 52 ou 56 para os óculos com hastes tipo espátula e tamanho 
52 para os óculos com meia-haste com elástico. Indicado para ambientes com exposição de 
partículas volantes multi-direcionais. Design moderno com regulagem que ajusta perfeitamente 
ao rosto do usuário. Armação injetada em material Grilamid TR-90 de alta resistência.

Haste: Fixa (No tamanho 52 haste c/ Elástico).

Proteção laterial: Sim. 

Tipos de lentes: Monofocal, Bifocal e Multifocal.

Materiais: Em Policarbonato ou Resina (CR39) ou Cristal (Vidro).

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

Descrição técnica:
A Capa de Raspa para tocha MIG é confeccionada em raspa de couro bovino e possui espessura média da 
raspa em 1,50 mm e com gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m², costurada com algodão ou Kevlar.

A Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta, não só se preocupa com a proteção do trabalhador, mas também com a 
manutenção e conservação dos equipamentos utilizados diariamente pelas empresas, por esse motivo, desen-
volveu a Capa de Raspa para Tocha. Com o objetivo de minimizar o desgaste, proteger e economizar na 
manutenção do equipamento de soldagem, a Zanel produz a Capa de Raspa para Tocha, produto que tem  o 
formato de uma mangueira, especialmente projetado na medida adequada para o cabo do seu equipamento de 
solda.

Por esse produto não se tratar de um EPI e sim de uma proteção para um equipamento, é dispensável a certifi-
cação do Certificado de Aprovação (C. A.) do MTE.

Modelos de Capa de Raspa para Tocha:
• M-05CM:
Mangueira de Raspa para Tocha – Largura de 5 cm

•M-07CM:
Mangueira de Raspa para Tocha – Largura de 7 cm
     

Identificação dos produtos Zanel:
A Capa de Raspa para Tocha  é marcada de forma indelével, onde constam o nome da Zanel.

Indicada para uso nas áreas de:
Equipamentos de solda.
Restrições e limitações do equipamento:
Não há.

Informações importantes:
Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.
Ácidos poderão corroer a raspa.
Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:
Guardar a Capa de Raspa para Tocha ao abrigo da luz ultravioleta;
Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Transportar separadamente de outros produtos;
Não lavar;
Somente utilize a Capa de Raspa seca;
Não secar em calor excessivo.

Garantia: 
A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.
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