PoliFlex-FichaTecnicaFLEX100

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
Modelo FLEX 100
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Curva da lente: 8
Espessura das lentes: 2,0 mm
Medida da lente na vertical: 35 mm
Medida da lente na diagonal: 68 mm
Ponte: 17 mm
Distância entre as ponteiras: 84 - 90 mm – ajuste a frio

Peso: haste total 36 g; elástico 40 g

Comprimento da haste (lente-ponteira): 137 mm

Largura total (charneira-charneira): 136 mm

COMPONENTES

MATERIAL

Armação

CARACTERÍSTICAS

Policarbonato

Suporte para
Vedação

Armação vedada com espuma

Nylon

Vedação

Espuma Vinílica Acetinada (EVA)

Aro

Policarbonato

Lentes Base 8

Policarbonato
Policarbonato

Ponte anatômica

EVA

Haste Total

policarbonato

Haste com elástico
Parafusos

Aro deslizante para troca de tonalidade
ou reposição de lentes
Integrada á armação acolchoada para
adaptação universal
Ajustável a frio

Policarbonato e Nylon

Fixação com ajuste universal

Aço Inoxidável

Parafuso de charneira padrão

OPÇÔES:
Opções de lentes intercambiáveis:

Incolor (PI); Cinza/Fume (PS); Espelhado InOut (ES).

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN:
Modelo com perfeita adaptação a todos os tipos de rosto com total proteção para os olhos.
Modelo vedado com espuma EVA; oferece ajuste acolchoado e bloqueio de poeira.
Aros com lentes intercambiáveis e deslizantes para fácil troca ou reposição fácil dos mesmos.
Lentes, sem distorção das imagens, em 100% policarbonato virgem extra duro, oferece superior
cobertura e proteção contra impactos (Z.87+)
Lentes com tratamento antirrisco e antiembaçante.
Duas opções click-on para Hastes: 1) Haste Total ou 2) Haste com elástico.
Design inédito das hastes proporciona ajuste a frio para conforto individualizado.
Lentes que filtram mais de 99.9% da radiação UVA e UVB prejudicial à saúde.
Lentes cinza/fumê filtram 77% da luminosidade solar
Lentes espelhadas InOut filtram 50% da luminosidade solar em ambientes externos e proporcionam o
mesmo conforto visual durante o dia e à noite
Lentes avulsas em várias tonalidades.
Aplicações: Indústrias, armazéns, montadoras, laboratórios, área médica, construção, marcenaria,
serralharia, mineração, marmorarias, esportivas, etc.
Atende:

ANSI Z87+

&

CE EN166 standards

Registrado no Ministério do Trabalho e Emprego com Certificado de Aprovação de EPI:
FLEX 100 com lentes intercambiáveis PI, PS ou ES - CA. 33.575
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