
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.965  
VÁLIDO

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 10/06/2020 Nº. do Processo: 46017.003691/2015-18
Produto: Nacional
Equipamento: MÁSCARA DE SOLDA
Descrição: Máscara de segurança composta de escudo confeccionado em fibra prensada com carneira de plástico com
regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de
aproximadamente 115 mm de comprimento e 35 mm de diâmetro. A máscara é fabricada com visor fixo que suporta uma placa
de cobertura e o filtro de luz. O filtro de luz, confeccionado em material plástico escuro, na tonalidade 9 e 10, e a placa de
cobertura, confeccionada de material plástico incolor, são fixados ao visor por meio de um suporte confeccionado de uma
lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. O cabo é preso ao escudo por meio de três rebites metálicos.

Aprovado para:   PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES
FRONTAIS, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
Observação:  A transmitância luminosa dos filtros de luz indica que eles são de tonalidades 9 e 10, conforme marcação
impressa nos mesmos. Esses resultados mostram que os filtros de luz atendem aos requisitos da tabela 1 da norma técnica e,
segundo a norma, devem possuir a marcação do número de tonalidade para indicar essa situação. A máscara possui essa
marcação.

Marcação do CA: No casco frontal abaixo do visor
Referências: 605 (escudo com cabo e visor fixo); 700 (máscara com carneira e visor fixo)
Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003
Laudos:
Nº. Laudo: 025/2015-A
Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO
 
Empresa: LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 59.677.708/0001-24 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e
profissional

Endereço: INDUSTRIAL 1035
Bairro: CORREDOR CEP: 08586150
Cidade: ITAQUAQUECETUBA UF: SP
   


