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HOUSEHOLD 

SS 1005

SS 1010 / NÍVEL 5

Luva de segurança, confeccionada 
e m  l á t e x  n a t u r a l ,  r e v e s t i d a 
internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante tipo diamante na face 
palamar e pontas dos dedos, formato 
anatômico.

Luvas de segurança, confeccionadas 
em suporte têxtil, revestidas na 
palma, face palmar e pontas dos 
dedos ou parcial do dorso com látex 
natural, punho com elastano, formato 
anatômico.

Luvas de segurança, confeccionadas 
com fios de elastano e fibra de vidro 
com polietileno (hppe – polietileno de 
alta densidade), revestida com látex 
nitrílico SAND, face palmar e pontas 
dos dedos, punho com elastano, 

Luva de segurança confeccionada 
em lá tex  (bo r racha  na tu ra l ) , 
s u p e r f í c i e  l i s a ;  p u l v e r i z a d a 
internamente com pó de amido, não 
esterilizada, ambidestra.

SS 1006
Luvas de segurança, confeccionadas 
em suporte têxtil, revestidas na 
palma, face palmar e pontas dos 
dedos ou parcial do dorso ou banho 
palma e dorso com látex nitrílico, 
punho com elastano ou punho de 

Luva de segurança confeccionada 
em resina vinílica, não esterilizada, 
com pulverização interna de pó 
bioabsorvível (amido de milho); 
ambidestra, superfície externa lisa.

SUPER MIX

SS 1009

SS 1006 N

Luva de segurança, confeccionada 
com látex natural  e neoprene 
revestida internamente com flocos de 
a lgodão ,  an t i de r rapan te  t i po 
diamante na face palmar e pontas dos 
dedos, formato anatômico.

Luva de segurança confeccionada 
em suporte têxtil de algodão com 
revest imento em látex natural 
corrugado, dorso descoberto, punho 
em malha de algodão.

Luvas de segurança, confeccionadas 
em suporte textil, revestidas na 
palma, face palmar e pontas dos 
dedos ou parcial do dorso ou banho 
palma e dorso com látex nitrilico, 
punho com elastano ou punho de 

Luva de segurança confeccionada 
em látex/neoprene, forrada com 
flocos de algodão, superfície externa 
antiderrapante (tipo colmeia) na 
palma e dedos.

SUPER SILVER

SS RUBBER

LUVA DE SOLDA 

LUVA LÁTEX 

WELD MASTER

RANHURADA

Luva de segurança, confeccionada 
e m  l á t e x  n a t u r a l ,  r e v e s t i d a 
internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante tipo diamante na face 
palamar e pontas dos dedos, formato 
anatômico.

Luva de segurança, tricotada com fios 
de algodão, acrílico e poliamida, 
r e v e s t i d a  c o m  l á t e x  n a t u r a l 
vulcanizado antiderrapante face 
pa lmar  e  pon tas  dos  dedos , 
acabamento rugoso, punho com 

Luva de segurança confeccionada 
em raspa, reforço em couro na palma 
e polegar, forrada com tecido de 
algodão e espuma na palma e dorso, 
costurada em fios de aramida.

Luva de segurança confeccionada 
em borracha natural (látex) super 
reforçada; sem revestimento interno; 
antiderrapante na face palmar, nos 
dedos e na ponta dos dedos.

SS 1003

SS PIG P/B

Luva de segurança, tricotada com fios 
de poliamida, sem costura, revestida 
na palma, face palmar e pontas dos 
dedos com poliuretano, punho com 
elastano, formato anatômico.

Luvas de segurança, tricotadas com 
fios de algodão e poliéster, com 
antiderrapante em pvc na face 
palmar, acabamento em overloque, 
punho com elastano. Disponível nas 
cores preta e branca

Luva de segurança confeccionada 
em borracha natural, ambidestra, 
revestimento interno em verniz silver, 
antiderrapante na face palmar e 
dorso.

Luva de segurança confeccionada 
em borracha nitrílica; ambidestra; 
s e m  r e v e s t i m e n t o  i n t e r n o ; 
antiderrapante na palma e dorso.

LUVA LÁTEX 

LUVA NITRÍLICA 

AMBISILVER

AMBINITRILE
LUVA NEOPRENE

BICOLOR
LUVA VINIL 
DESCARTÁVEL

LUVA LÁTEX 
DESCARTÁVEL

Luvas

LUVA PVC

26

36
46

Luva de segurança confeccionada 
em suporte têxt i l  de algodão, 
revestimento externo em policloreto 
de vinila (PVC). Disponível nos 
tamanhos 26, 36 e 46.

SUPER GREEN
Luva de segurança, confeccionada 
e m  l á t e x  n i t r í l i c o ,  r e v e s t i d a 
internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante tipo diamante na face 
palmar e pontas dos dedos, formato 
anatômico.
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LUVA FIO DE AÇO

LUVA VAQUETA/MISTA

Nova tecnologia em fibra combinada 
com fios de aço. Alta proteção a 
cortes. Oferece tato e conforto para 
uso combinado com luvas em látex. É 
flexível, tem baixa espessura.

Fabricadas em vaqueta com dorso 
em raspa, tira de reforço entre o 
polegar e o indicador.  Utilizadas nas 
indústrias mecânicas, siderúrgica e 
elétrica, na proteção contra os 
respingos de solda e etc.

LUVA FRIO
Luva de segurança confeccionada 
em PVC (Policloreto de Vinila), palma 
e dorso antiderrapante, revestida 
internamente com malha de fio 
sintético felpudo sem costura.

LUVA RASPA
 Fabricadas em raspa.  Aprovadas 
para a proteção das mãos do usuário 
contra agentes escor iantes e 
abrasivos. Disponível nos tamanhos 
de 15, 30 e 75 cm.

LUVA VAQUETA
 Fabricadas em vaqueta com punho 
em raspa.  Aprovadas para a 
proteção das mãos do usuário contra 
agentes escoriantes e abrasivos. 

Luvas

MALHA DE AÇO
Luva de segurança confeccionada 
em elos de aço inoxidável, punho 
com cinta de silicone ajustável, 
ambidestra.

Proteção Respiratória

Másc. Panorâmica
com Dois Filtros

Resp i rado r  com manu tenção 
destinado à purificação do ar, 
composto por uma peça facial inteira 
em termoplástico atóxico, dois 
conec to res  pa ra  fixação  dos 
elementos filtrantes

Másc. Respiratória
com Dois Filtros

Composto por uma peça semi facial, 
um conector para fixação dos 
elementos filtrantes, uma válvula de 
exalação e quatro pontos de fixação. 
Ideal para proteção respiratória com 
um custo excelente.

Máscara PFF2 
sem Válvula 

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas 
sólidas, modelo dobrável, sem 
vá lvu la  de  exa lação  e  so lda 
ultrassônica em todo o seu perímetro. 
Descartável.

RESPIRADOR 
SEMIFACIAL 

FILTRO QUÍMICO
VOGA

Confeccionado em borracha macia 
com duas válvulas de exalação e 
regulagem para fácil adaptação a 
qualquer tipo de rosto. Excelente 
vedação e conforto. 

FILTRO RC1

Filtros com diâmetro grande e 
elemento filtrante em uma única peça 
sanfonada, maior eficiência de 
filtração e menor resistência à 
inalação aumentando o conforto e a 
segurança do usuário.

FILTRO RC202

Para proteção das vias respiratórias 
do usuário contra a inalação de 
vapores orgânicos. Utilizado sempre 
aos pares no Respirador Semifacial 
CG 306. 

FILTRO RC203

Para proteção das vias respiratórias 
do usuário contra a inalação de 
vapores orgânicos e gases ácidos. 
Utilizado sempre aos pares no 
Respirador Semifacial CG 306. 

Cartucho Filtro Quimico VOGA 
(Vapores Orgânicos e Gases Ácidos) 
para Respirador Plastcor. Contra 
vapores orgânicos até 1000ppm ou 
até 10 vezes o seu l imi te de 
tolerância.

Máscara PFF1 
com Válvula 

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas 
sólidas, modelo dobrável, com 
vá lvu la  de  exa lação  e  so lda 
ultrassônica em todo o seu perímetro. 
Descartável.

Máscara PFF1 
sem Válvula 

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas 
sólidas, modelo dobrável, sem 
vá lvu la  de  exa lação  e  so lda 
ultrassônica em todo o seu perímetro. 
Descartável.

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas 
PFF2, classe “S”, tipo concha, com 
válvula, com elásticos de fixação, 
anti-embaçante na parte superior.

Máscara com Carvão
Aditivado

Máscara PFF2 
com Válvula 

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas 
sólidas, modelo dobrável, com 
vá lvu la  de  exa lação  e  so lda 
ultrassônica a todo o seu perímetro. 
Descartável.

Másc. Respiratória
com Um Filtro

Máscara composta por uma peça 
semi facial, dois conectores para 
fixação dos filtros, uma válvula de 
exalação e duas válvulas de inalação 
e quatro pontos de fixação com 
tirantes elásticos.
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Protetor Solar
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FPS 60

SS 1N

Oferece alta proteção à pele contra os 
efeitos nocivos da radiação solar, 
ajudando a prevenir as queimaduras 
solares. Com Tecnologia Bioactive 
Complex E.

Sabonete líquido para a limpeza 
p e s a d a  d a s  m ã o s .  R e m o v e 
facilmente sujeiras como óleos, 
fuligem, graxa, cimento e poeiras. 
Deixa a pele macia, hidratada e 
suavemente perfumada.

Óculos de segurança, com armação e 
visor confeccionado em uma peça de 
policarbonato, com proteção lateral e 
meia proteção na borda superior 
injetada na mesma peça.

Para indústria de todos os gêneros, 
agroindústria, metalurgica, lazer, 
esportes em geral e quaisquer 
atividade que necessitem proteção 
para os olhos.

FACIAL (FPS60)

SS 2

Oferece muito alta proteção à pele 
contra os efeitos nocivos da radiação 
solar, ajudando a prevenir
as queimaduras solares. Com 
Tecnologia Bioactive Complex E.

O Creme Desengraxante com 
Esfoliante Nutriex Profissional foi 
desenvolvido para limpeza pesada 
das mãos. Não possui solventes.

Óculos de segurança, constituído de 
armação e visor confeccionado em 
uma única peça de policarbonato, 
com ponte e apoio nasal injetados do 
mesmo material.

Óculos de segurança tipo Goggle, 
modelo ampla visão, constituídos de 
visor em policarbonato, armação em 
Nylon e PVC flexível que cobre toda a 
região em torno dos olhos.

SS 5

Creme hidrorresistente que aplicado 
à pele forma uma película protetora 
invisível contra os ataques de 
produtos, tais como: água, óleos 
brutos e solúveis, solventes, cimento, 
cal, argamassa, graxa...

Óculos de segurança, constituído de 
armação e visor confeccionado em 
uma única peça de policarbonato, 
com ponte e apoio nasal injetados do 
mesmo material.

Óculos de segurança tipo Goggle, 
modelo ampla visão, constituído  com 
u m  v i s o r  c o n f e c c i o n a d o  d e 
policarbonato, armação em uma 
única peça de PVC flexível.

Creme óleo resistente que aplicado à 
pele forma uma película protetora 
invisível contra os ataques
de produtos, tais como: óleos Brutos, 
solventes, metiletilcetona, acetona, 
thinner, gasolina, óleo... 

Óculos de segurança, constituído de 
a r m a ç ã o  e m  n y l o n ,  v i s o r 
confeccionados em uma única peça 
de policarbonato, com ponte, meia 
proteção lateral e apoio nasal 
injetados do mesmo material. 

Óculos maçariqueiro constituído de 
armação única confeccionada em 
PVC verde com ventilação indireta 
através de quatro válvulas, lente de 
cobertura em material plástico.

Proporciona melhores resultados 
quando utilizado em áreas de pintura, 
á c i d o s ,  v e r n i z e s ,  c e r a s ,  e 
pigmentação diversas.

Óculos de segurança, constituído de 
armação e visor em uma única peça 
de policarbonato, com quatro pinos 
na altura do nariz para encaixe de 
borracha maleável para apoio nasal.

Utilizado para praticamente todos os 
tipos de necessidades de proteção 
visual a lente translúcida ou incolor 
realça o brilho e auxiliam em todo tipo 
de trabalho que necessi ta de 
segurança e proteção visual.

SS RX1

SS AV

LUVA QUIMICA LUVA QUIMICA LUVA QUIMICA
GRUPO 1 - ÁGUA GRUPO 2 - ÓLEO GRUPO 3 - ÁGUA, ÓLEO, PINTURA

SABONETE LÍQUIDO 
DESENGRAXANTE

CREME
DESENGRAXANTE

SS 7

WAVE
Indicados para uso em locais com 
muita luminosidade, principalmente 
em atividades externas. Aumentam o 
contraste do ambiente e absorvem 
99,9% dos raios UV. Também é muito 
utilizado por esportistas. Lentes em 

Óculos com lentes em policarbonato, 
hastes em Nylon e armação com 
espuma flexível. Hastes inclináveis 
garantindo melhor adaptação ao 
rosto, lente única em policarbonato 
transparente.

PACAYA - LYVIZ

RIO DE JANEIRO MAÇARIQUEIRORUIZGALERAS

Óculos
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Vestimentas

5

COLETE REFLETIVO

AVENTAL RASPA

Vestimenta de proteção e segurança 
de alta visibilidade, tipo colete, 
confeccionado 100% com tecido 
sintético de poliéster , sem manga, 
zíper para fechamento.

Indicado ao usuário que necessita 
entrar em locais alagados somente 
até a virilha.

MANGOTE RASPA
Manga de segurança confeccionada 
em raspa, tiras em raspa presas por 
arrebites e fivela metálicas para 
ajustes. 

Vestimenta de segurança, t ipo 
macacão ,  con fecc i onado  em 
polipropileno (não tecido) laminado, 
com filme de polietileno, fechamento 
frontal com zíper e pala de proteção, 
elástico no capuz, punho etc.

Touca confeccionada em brim 100% 
algodão.

Vest imenta de segurança t ipo 
avental, confeccionado em raspa, 
tiras de raspa no pescoço e na 
cintura.

Os aventais Policap tem acabamento 
através de tira soldada do mesmo 
material com engate rápido para 
ajuste.

Capuz de segurança confeccionado 
em brim.

Avental de segurança confeccionado 
em raspa, sem emendas, com 
mangas, elástico nas costas, tira em 
raspa e fivela metálica na cintura para 
ajuste.

Os Conjuntos Policap tem por 
caracteristica solda rebatida que 
garante maior resistência. 

Perneira confeccionada em raspa, 
fechamento lateral em velcro, 
metatarso e tira de raspa com velcro 
para ajustes.

É confeccionada em tecido 100% 
poliamida com resina, forrada com 
manta térmica e acolchoada. Possui 
bolsos embutidos nas laterais, capuz 
conjugado, fechamento frontal até o 
pescoço.

Indicado para profissionais que 
exercem atividades com moto e 
trabalhos noturnos.

Perneira confeccionada em material 
sintético com 4mm de espessura, 
duas talas de aço e ou PVC na parte 
frontal fixadas por meio de rebites e 
presas por meio de costura para 
sustentação da mesma.

PROTEÇÃO QUÍMICA EVENTAL COM TIRA CONJUNTO MOTOQUEIRO

MACACÃO SANEAMENTO TOUCA ARABE TOUCA SOLDADOR PERNEIRA RASPA

AV. BARBEIRO JALECO C. FRIA

PERNEIRA PVC

MACACÃO SANEAMENTO

Tecido 100% algodão de a l ta 
qualidade e resistência 

JALECO E CALÇA
BRIM

Conjunto confeccionado em tecido 
100% algodão com tratamento 
hidrorepelente composto de avental, 
boné árabe, blusão com ou sem 
capuz, calça com ou sem elástico.

Manga de segurança tricotada em 
fios de aramida, sem costura, 
ambidestra, orifício na parte inferior 
da manga para encaixe do polegar. 
Manta indicada para manuseios de 
instrumentos cortantes.

Atividades onde seja necessário 
proteção do produto como em 
processamento de carnes in natura, 
massas, chocolates, castanha e 
ou t ros  a l imen tos .  Aná l i se  de 
qualidade, tratamento estético.

CONJ. AGROTÓXICO 
MANGOTE MANGOTE

Perneira confeccionada em material 
sintético com 4mm de espessura, três 
talas de aço e ou PVC na parte frontal 
fixadas por meio de rebites e presas 
por meio de costura para sustentação 
da mesma.

PERNEIRA PVC
COM 3 TALAS

CAPA IMPERMEÁVEL 

A s  c a p a s  P o l i c a p  t e m  p o r 
característica solda rebatida que 
garante maior resistência. Tendo 
utilidade para diversos seguimentos.

COM ZIPERANTI CORTE POLIURETANO

www.guaporeprotecao.com.br
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Sinalização
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COLETE REFLETIVO

PLACA (SETA DIREITA)

Vestimenta de proteção e segurança 
de alta visibilidade, tipo colete, 
confeccionado 100% com tecido 
sintético de poliéster , sem manga, 
zíper para fechamento.

F i t a  zeb rada  i nd i cados  pa ra 
sinalização em estacionamentos, 
canteiros de obras, sinalização viária, 
etc.

PLACA (SETA ESQUERDA)

Colete X fabricado em PVC forrado, 
f a i x a s  r e fl e t i v a s  e m  N o r f o l , 
a c a b a m e n t o  e m  v i é s  c o m 
fechamento nas laterais através de 
Velcro.

Pedestal fabricado em PVC rígido 
com 2 (dois) ganchos em suas 
extremidades em polipropileno  para 
encaixe de correntes plásticas.

Cone 50 e 70 cm fabricado em 
polipropileno e fita adesiva em vinil 
com proteção UV.

Telas para proteção e sinalização de 
obras – Cor laranja

Cone 50 E 70 cm fabricado em 
polipropileno e fita adesiva em vinil 
com proteção UV.

Corrente plástica confeccionada em 
polietileno de alta densidade.

COLETE REFL. EM X CONES (50 E 70 cm PVC) CORRENTE PLÁSTICA

FITA ZEBRADA PEDESTAL TELA TAPUME

COLETE REFLETIVO PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CONES (50 E 70 cm FLEXÍVEL)

FITAFITA
ANTIDERRAPANTEDE DEMARCAÇÃO

PLACA
PROIBIDO ESTACIONAR

Placa de sinalização "Piso molhado" 
P o s s u i  g r a n d e  d u r a b i l i d a d e , 
flexibilidade, leveza, resistência, 
química e impactos.

PLACA
PISO MOLHADO

Barreira Pantográfica 2,5m. Indicado 
para a interditar e sinalizar grandes 
áreas.

BARREIRA
PLÁSTICA

A Fita Demarca Solo Vermelha é ideal 
para demarcar vagas, garagens, 
estacionamentos e organizar filas. 
Prática e flexível, ela possui cor 
vibrante e possui forte adesão e 
resistência.

A Fita Antiderrapante garante um 
t r á f e g o  s e g u r o  d e  p e s s o a s , 
prevenindo acidentes em ambientes 
comerciais e residenciais. Fácil de 
aplicar e de cortar com tesoura, seu 
adesivo é forte e resistente a chuvas.
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BASEBALL 
DIAMOND V
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Capacete em ABS*, classe A e B, aba 
frontal inovadora no formato de boné 
de baseball . Suspensão em PA*, 
PEBD*, PEAD*: 3 fitas com 8 pontos 
de fixação e botão para fácil ajuste. 

ABA TOTAL
Rígido, leve, balanceado para um dia 
inteiro de uso confortável, injetado 
numa única peça em polietileno de 
alta densidade, sem porosidade, não 
sendo condutor de corrente elétrica e 
com alta resistência dielétrica, sendo 

Conchas ovais de material plástico 
resistente com bordas almofadadas 
em espuma revestida. Arco tensor de 
alta resistência. 

Proteção Craniana
e Auditiva 

ABA FRONTAL
Capacete fabricado em polietileno de 
alta densidade, suspensão plástica 
injetada com polietileno de baixa 
densidade e aparador de suor em 
espuma hipoalergênica.

ABAFADOR
DE RUÍDO 

Abafador de ruídos com conchas 
confeccionadas em ABS, almofadas 
p reench idas  de  espuma com 
revestimento sintético e duplo arco 
que permite a regulagem da altura 
das conchas em 8 estágios.

ABAFADOR
INTERLAGOS

acio, antialérgico, seu design se 
adap ta  con fo r tave lmen te  em 
qualquer canal auditivo. Podem ser 
reutilizados bastando apenas serem 
lavados com água e sabão neutro. 
 Fabricado em silicone. 

PROTETORABAFADOR
AURICULAR3M

CINTURÃO
PARAQUEDISTA

TRAVA QUEDAS
RETRÁTIL 

O abafador 3M possui uma ótima 
atenuação e muito conforto para seus 
usuários. Por ser dobrável é muito 
fácil de guardar e minimiza a entrada 
de partículas no interior da concha.
concha.

Trabalho em Altura

BALDE EM LONA
Confeccionado em lona impermeável 
na cor verde, com fundo e borda 
reforçados. Borda com anel rígido. 
Alça em corda. 

FITA ANCORAGEMCORDA
As fitas de ancoragem são utilizadas 
n a  m o n t a g e m  d e  p o n t o s  d e 
ancoragem provisórios. Devem ser 
ancoradas em estruturas seguras, 
não abrasivas e isentas de arestas 
cortantes ou cantos vivos. 

Acessório utilizado em atividades em 
conjunto com o trava-quedas para 
co rda .  Trançado  ex te rno  em 
multifilamento de Poliamida, trançado 
intermediário e o alerta visual na cor 
amarela.

Utilizado em atividades a mais de 2 
metros de altura do piso, nas quais 
haja risco de queda do trabalhador. 
Confeccionado em fita de poliéster, 
almofada para proteção lombar e das 
pernas e etc.

TRAVA QUEDAS

Fabricado em fita de poliéster com 
ajustes através de fivelas curvadas, 
localizadas nas pernas. Uma meia 
argola em aço forjado bicromatizado 
dorsal para retenção de queda. 
Proteção Subpélvica.

CINTURÃO

R e s t r i ç ã o  d e  q u e d a s  d u r a n t e 
movimentação horizontal e vertical, fixado 
em linha rígida horizontal ou ponto único, 
em trabalhos realizados em altura, como 
telhados, carregamentos de caminhões ou 
embarcações.

Acessório utilizado em atividades a mais de 
2 metros de altura do piso, nas quais haja 
risco de queda do trabalhador. Ideal para 
trabalhos com soldas e estruturas 
metálicas. Tem como objetivo neutralizar o 
risco de queda.

TABALARTE
PARAQUEDISTA

BALANCIM
INDIVIDUAL MANUAL

Recomendados para uso em pontos 
d e  a n c o r a g e m  c o m  fi t a s  o u 
diretamente em contato com cabos 
de aço ou perfis metálicos. Indicado 
para ancoragens. Disponível outros 
modelos de mosquete.

Acessório utilizado para proteção 
contra quedas em movimentações 
por torres, andaimes, estruturas 
metálicas, escadas marinheiro, etc. 
Util iza-se em conjunto com os 
cinturões paraquedista. 

TABALARTE
Acessório utilizado em altura para 
posicionamento em conjunto para 
atividades com o cinturão. Revestido 
com mangueira contra atrito, um 
regulador de distância inox e um 
conector de dupla trava.

MOSQUETE

Com um sistema de freio e trava 
quedas automático, proporciona 
maior  segurança e agi l idade. 
Indicado para uso em edifícios, nos 
serviços de pintura, limpeza, reparos 
em espaços confinados.

A cadeirinha é um equipamento de 
trabalho utilizada para serviços em 
altura ou profundidade, tais como: 
lavagem, reparos e pintura em 
edificações, estruturas, torres, 
viadutos ou outros locais. 

CADEIRINHAS
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CALÇADO BB95
 O Cabedal da Lady Works é 
confeccionado em EVA (Etil Vinil 
Acetato), um material super leve, que 
permite extremo conforto e alta 
absorção de impacto.

CALÇADO BB85
 O  Cabeda l  da  L igh t  Boo t  é 
confeccionado em EVA (Etil Vinil 
Acetato), permitindo um extremo 
conforto e alta absorção de impacto.

CALÇADO BB80
 O Cabedal do Tênis Works é 
confeccionado em EVA (Etil Vinil 
Acetato), um material super leve, que 
permite extremo conforto e alta 
absorção de impacto.

AVENTAL COM TIRA
Os aventais Policap tem acabamento 
através de tira soldada do mesmo 
material com engate rápido para 
ajuste.

Dispensador para papel toalha, nas 
medidas 25,5x27,2x12,5cm.

Desenvolvido para agrupar todos os 
equipamentos indispensáveis para a 
limpeza e manutenção de diversas 
áreas, otimizando o operacional.

Dispensador para sabonete líquido, 
nas medidas 13x22x10,5cm.

Limpeza e

CARRINHO
FUNCIONAL

SUPORTE

Barreira Pantográfica 2,5m. Indicado 
para a interditar e sinalizar grandes 
áreas.

BARREIRA
PLÁSTICA

PAPEL TOALHA

SUPORTE
SABONETE LÍQUIDO

Dispensador para papel higiênico, 
nas medidas 27,7x27x7x12cm.

SUPORTE
PAPEL HIGIÊNICO

Cabo para Limpeza nos locais altos. 
Cabo Extensor podendo regular 
variais alturas. Alcance de 1,5m, 3,0m 
e 6,0 metros

CABO EXTENSOR
DE ALUMÍNIO

Otimizam a produtividade e promovem 
a limpeza eficaz com economia de 
tempo e de água, além do uso racional 
de produtos químicos.

CONJUNTO
BALDE E ESPREMEDOR

Otimizam a produtividade e promovem 
a limpeza eficaz com economia de 
tempo e de água, além do uso racional 
de produtos químicos. Acompanhando 
vassoura, cabo e fixador.

CONJUNTO
MOP COMPLETO

Conjunto de lixeira seletiva com 04 
unidades. Indicadas para áreas 
internas e externas. 

LIXEIRA
SELETIVA 70 LT

Descartáveis 

Placa de sinalização "Piso molhado" 
P o s s u i  g r a n d e  d u r a b i l i d a d e , 
flexibilidade, leveza, resistência, 
química e impactos.

PLACA
PISO MOLHADO

As Máscaras TNT Volk são indicadas 
como barreira de uso individual, para 
proteção do profissional de saúde 
contra infecções por inalação de 
gotículas transmit idas à curta 
distância.

MÁSCARA TNT
DESCARTÁVEL

Indicadas para proteção da cabeça 
do trabalhador, a fim de evitar a queda 
de fios de cabelos nos produtos, 
pacientes e/ou máquinas que 
possam colocar o trabalhador em 
perigo. 

Luva de segurança confeccionada 
em borracha nitrílica, são Indicadas 
p a r a  t r a b a l h o s  d e  p r e c i s ã o , 
protegendo o trabalhador contra 
agentes químicos.

Luva de segurança confeccionada 
em lá tex  (bo r racha  na tu ra l ) , 
s u p e r f í c i e  l i s a ;  p u l v e r i z a d a 
internamente com pó de amido, não 
esterilizada, ambidestra.

Luva de segurança confeccionada 
em resina vinílica, não esterilizada, 
com pulverização interna de pó 
bioabsorvível (amido de milho); 
ambidestra, superfície externa lisa.

LUVA VINIL LUVA PLÁSTICA TOUCA TNT
DESCARTÁVEL DESCARTÁVEL DESCARTÁVEL

LUVA LÁTEX 
DESCARTÁVEL
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Calçados

BOTINA F350-BAP3N

Solado em duas camadas de poliuretano (PU) 
expandido bidensidade, injetado diretamente 
no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) 
mais macia e leve proporcionando maior 
conforto e a 2ª camada é a mais resistente a 
objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por 
ser a mais compacta.

Tamanho: 35 a 46

BOTINA F350-BAPN

Solado em duas camadas de poliuretano (PU) 
expandido bidensidade, injetado diretamente 
no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) 
mais macia e leve proporcionando maior 
conforto e a 2ª camada é a mais resistente a 
objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por 
ser a mais compacta.

Tamanho: 35 a 46

BOTINA F350-BEP

Solado em duas camadas de poliuretano (PU) 
expandido bidensidade, injetado diretamente 
no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) 
mais macia e leve proporcionando maior 
conforto e a 2ª camada é a mais resistente a 
objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por 
ser a mais compacta.

Tamanho: 35 a 46

BOTINA F350-SAP

Solado em duas camadas de poliuretano (PU) 
expandido bidensidade, injetado diretamente 
no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) 
mais macia e leve proporcionando maior 
conforto e a 2ª camada é a mais resistente a 
objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por 
ser a mais compacta.

Tamanho: 35 a 46

BOTINA FUJ. HBS

Botina de amarrar, com solado nitrílico colado e 
blaqueado, para uso em diversos ambientes de 
t rabalho.  Calçado de segurança que 
proporciona conforto e que atende a todas as 
normas de segurança da  ABNT.

Tamanho: 33 a 46

BOTINA BOOTMINAS

Botina modelo blatt, fechamento em elástico, 
vaqueta relax, montada sistema strobel, 
biqueira termoplástica, novo solado de 
borracha.

Tamanho: 35 a 46

BOTINA KADESH

Botina em couro, na cor preta, fechamento em 
cadarço, forração em tecido não tecido (tnt), 
colarinho acolchoado forrado em tecido não 
tecido (tnt) respirável, palmilha de montagem 
sintética em tecido não tecido (tnt) costurada 
pelo sistema strobel.

Tamanho: 34 a 47

BOTA PVC (Soft Works)

BOTA PVC (Innpro)

Desenho tratorado, antiderrapante, projetando 
maior aderência ao solo,possuindo total 
escoamento de agentes líquidos, impedindo 
fixação de resíduos entre as ranhuras de toda 
sua extensão. Disponível com cano Longo e 
Médio.

Tamanho: 35 a 46

Produzida com composto de PVC de alta 
qualidade e flexibilidade, injetada em duas 
etapas (sola e cano) com fusão em uma peça 
com um ótimo comportamento ao desgaste.  
Disponível com cano Longo e Médio.

Tamanho: 34 a 45

BOTINA BB80

 O Cabedal do Tênis Works é confeccionado 
em EVA (Etil Vinil Acetato), um material super 
leve, que permite extremo conforto e alta 
absorção de impacto.

Tamanho: 34 a 44

BOTINA BB85

 O Cabedal da Light Boot é confeccionado em 
EVA (Etil Vinil Acetato), permitindo um extremo 
conforto e alta absorção de impacto.

Tamanho: 34 a 44

BOTINA BB95

 O Cabedal da Lady Works é confeccionado em 
EVA (Etil Vinil Acetato), um material super leve, 
que permite extremo conforto e alta absorção 
de impacto.

Tamanho: 34 a 40
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 É formulada com a mais alta tecnologia e 
indicada especialmente para proteção e 
embelezamento de madeiras. Sua inovadora 
combinação de resinas aditivadas proporciona 
ótima durabilidade e resistência contra 
intempéries às superfícies de madeiras em 
geral. 

Após aplicado e curado, o impermeabilizante   
forma uma membrana elástica impermeável de 
alto desempenho e elevada durabilidade. É 
uma excelente alternativa para proteção e 
impermeabilização, é resistente às intempéries 
e raios ultravioleta. Disponível no acabamento 
fosco, levemente acetinado.

Depois de aplicada diretamente sobre a 
superfície desejada, forma uma membrana 
elástica de alto desempenho que, além de 
proporcionar acabamento acetinado e diminuir 
a absorção de água, representa um ótimo 
custo/benefício. Disponível no acabamento e 
acetinado. 

Produto de alta qualidade, ecologicamente 
correto, destinado a pintura de metais, 
madeiras, alumínio e galvanizados. Apresenta 
secagem extremamente rápida e a vantagem 
de não ter odor forte como os esmaltes base 
solvente. Disponível no acabamento Brilhante 
e Acetinado. 

A Tinta Acrílica Rende+ é ideal para proteção e 
embelezamento de paredes, sua fórmula 
apresenta fino acabamento e ótima resistência 
às variações climáticas. É fácil de aplicar, 
possui ótima resistência, durabilidade e tem 
cheiro agradável durante a aplicação. 
Disponível em diversas cores no acabamento 

Produto formulado especialmente para quem 
deseja pintar com economia sem abrir mão da 
qualidade, sem cheiro, é de fácil aplicação, 
rápida secagem, bom rendimento e cobertura. 
Possui bom poder de aderência aos mais 
diversos tipos de superfícies. Disponível em 
diversas cores no acabamento Fosco.

Formulada especialmente pintura e proteção 
de pisos que sofrem desgaste severo, 
proporciona alto poder de aderência nos mais 
diversos tipos de substratos elevando a 
durabilidade da pintura, sua excelente 
resistência a limpeza. Pode ser aplicada em 
superfícies de pisos internas e externas.

Para pisos e paredes. É um produto 
profissional de alta performance, formulado a 
p a r t i r  d e  R e s i n a s  m o d i fi c a d a s  q u e 
proporc ionam exce len te  res is tênc ia , 
durabilidade (inclusive em áreas externas) e 
ótima aderência, criado para proteção e 
decoração de superfícies internas e externas.

É uma tinta de alta qualidade, formulada 
especialmente para pintura, proteção e 
embelezamento de pisos. Sua fórmula 3 vezes 
mais resistente que a versão anterior, 
proporciona alto poder de aderência nos mais 
diversos tipos de substratos elevando a 
durabilidade da pintura.

Graffiato é um revestimento acrílico texturizado 
de última geração, ideal para projetos 
decorativos que exigem arte, esti lo e 
persona l i zação.  Os mic rocr is ta is  na 
formulação do Graffiato proporcionam um 
efeito de brilho à parede, valorizando ainda 
mais o seu acabamento.

GRAFFIATO

RESINA DE ALTA
NOVO PISO

Tintas

PERFORMACE
Produto de alto desempenho, ecologicamente 
correto, formulado pela Hydronorth com a mais 
a l ta  tecnologia ex is tente em res inas 
impermeabilizantes.Tem como principal 
característica o poder de impermeabilização 
da superfície, conferindo alta resistência e 
durabilidade. 

RESINA MULTIUSO

ACQUA

PAREDES E MUROS
IMPERMEABILIZANTE RESINATINTA IMPERB.

TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA

RENDE +

ESMALTE

SECA FÁCIL TELHADOS E LAJE MADEIRA (VERNIZ)

ECONÔMICA 
Produto Premium de altíssima qualidade, 
formulado especialmente para proteção e 
embelezamento de fachadas e paredes. 
Apresenta excelente poder de lavabilidade 
(versão/acabamento acetinado). Disponível 
em diversas cores nos acabamentos Fosco, 
Acetinado e Semi-brilho.

TINTA ACRÍLICA

PREMIUM

NOVO PISO
SUPER

Disponível em lata, balde e galão de
acordo com cada seguimento.

www.guaporeprotecao.com.br

Rua Menezes Filho nº 2690 - 02 de Abril
Ji-Paraná | RO

(69) 3422-2137
(69) 9.9920-3033



HYDROTELA SILICONE

É indicado para tratamento de trincas, fissuras 
e reforço de impermeabilização em sistemas 
moldados.  Por se tratar de polímero alifático 
ele possui resistência às intempéries 
ambientais superior do que seus similares 
inclusive contra o amarelecimento das juntas 
aplicadas.

É indicado para proteger superfícies porosas 
em geral tais como tijolos à vista, telhas de 
amianto ou cerâmicas, pedras naturais, 
superfícies cerâmicas, concreto aparente, 
entre outros em áreas internas e externas 
deixando-as livre de umidade. Repelente a 
água e umidade e fácil aplicação.

É prático e fácil de utilizar, proporciona 
excelente impermeabilidade à concreto e 
argamassa, reduz a permeabilidade, não altera 
o tempo de pega, não causa eflorescências, 
sua ação é continua não perdendo as 
características ao longo do tempo.

É indicado para impermeabilização de piscinas 
e reservatórios de água, elevados ou 
enterrados (sem presença do lençol freático), 
etc. Também indicado para impermeabilização 
de áreas frias no sistema convencional e no 
sistema Drywall.

Confere maior plasticidade as argamassas e 
chap iscos  fac i l i t ando  a  ap l i cação  e 
aumentando a resistência ao desgaste e aos 
choques, reduz a perda de material e geração 
de sujeiras na obra, além de aumentar a 
impermeabilidade e diminuir a retração em 
argamassas de revestimentos.

É uma excelente alternativa para proteção e 
impermeabilização de: telhados variados 
(cerâmica, cimento ou galvanizados), lajes 
expostas, abóbodas, sheds, cúpulas, 
marquises, calhas de concreto, sacadas, 
varandas, terraços e outras áreas (consultar 
departamento técnico). 

HYDROPIX HYDROCIT

Impermeabilizantes

É indicado para impermeabilização de pisos e 
paredes de “áreas frias”, caixas d'água, 
reservatórios, poços de elevadores, cortinas, 
baldrames, muros de arrimo, pisos em contato 
com o solo, umidade ascendente em rodapés e 
paredes internas e externas, estruturas 
sujeitas à infiltração.

NORTHTOP
FLEXÍVEL

NORTHTOP
PLUS

HYDROMANTA

É uma tinta de excelente alternativa para selar, 
pintar, impermeabilizar, eliminar fissuras  e 
microfissuras, combater o mofo e fungos. Pode 
ser aplicada e paredes diversas para proteger 
contra batidas de chuva e também sobre 
reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica 
e revestimentos texturizados.

PINTURA 

EMBORRACHADA

PU - 40 JUNTASVEDA E FIXA VEDA E FIXA PU - 30

DE DILATAÇÃOCALHA FÁCIL CONSTRUÇÃO
É indicado para preenchimento de juntas de 
movimentação horizontais e verticais.  Por se 
tratar de polímero alifático ele possui 
resistência às intempéries ambientais superior 
do que seus similares inclusive contra o 
amarelecimento das juntas aplicadas.

É indicado para juntas de dilatação e vedação 
em superfícies verticais ou horizontais de 
granito, concreto pré-moldado, fibrocimento, 
madeira e chapas metálicas, Juntas de 
paredes, pisos e rodapés, colagens ou 
fixações de chapas e esquadrias metálicas.

É indicado para vedação e colagem de 
alumínio,vidro, azulejo, louça sanitária e box de 
banheiro.Cura a temperatura ambiente, 
permanecendo flexível por muitos anos

É indicado para vedação de calhas e suas 
emendas em geral, rufos, telhas e pingadeiras 
galvanizadas. Também indicado como vedante 
em juntas de condutores de ar condicionado e 
sistema de ventilação industrial. Cura a 
temperatura ambiente, permanecendo flexível 
por muitos anos
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