
 



  



 

Trellchem VPS Flash. 

Descrição: 

Traje Integral (encapsulado) nivel “A” de uma só peça para protreção contra químicos, vapores e gases 

perigrosos. Fabricado com costuras em fio de aramida, protegidas com uma banda termoselhada dupla 

de cloropreno no exterior e Barreira laminada no interior do traje totalmente selhadas. 

Ziper de 135cm de comprimento, com cremalheira hermética de alta resistencia química em neopreno no 

interior com solapa de proteção a respingos no mesmo material do traje. 

Costa expandida com abrigo para recepção de sistema de respiração autónoma fechado ou aberto. 

Possibilidade de instalação de válvula para admisão de ar por demanda externo “Válvula Passtrough” 

com custo adicional. 

Duas válvulas de sobre pressão abertas por demanda de um só sentido tipo check de pressão positiva 

com proteção exterior no mesmo material do traje contra respingos químicos e com costuras duplas 

termoseladas. 

Traje com ventilação interior de alto rendimento através de mangueiras internas em todo o traje para 

garantir aos trabalhadores maior conforto e seguramça. Possui regulador externo de 4 posições (0, 2, 30 

e 100 Lts/min). 

Traje de uma só tela com multicamadas laminadas, composto por diversos materiais na seguinte ordem 

de fora para dentro, colados entre si formando 1 só tela: 

 

Primera camada: Borracha de Cloropreno para máxima proteção química e à abrasão.  

Segunda camada: Fibras aramidas, para maior proteção ao fogo repentino. 

Terceira camada: Borracha de Cloropreno 

Quarta camada: Barreira laminada. 

 

Visor em PVC de 2mm, resistente a impatos e produtos químicos, com visor interior anti embasante, 

pelicula exterior de facil remoção contra projeções de liquidos ou acumulação de sujidade. Garante 

também a proteção do visor principal contra riscos. 

Sistema de mudança rápido de luvas mediante ¼ de volta, acoplamento tipo Bayoneta com sistema de 

segurança. Sistema com triplo selhamento através de 2 aros em borracha de Vitón e o material da luva, 

para maior resistencia química e gases. 

Luva interior em algodão para maior comforto e absorção da humidade da mão. 

Luva interior em barreira laminada na cor branca fixada ao sistema de mudança rápido de luvas “Sistema 

Bayoneta”. 

Luva exterior em borracha de cloropreno e aramida retardante à chama semi fixado com banda elástica. 

O traje cumpre com as seguintes normativas: 

NFPA1991 edição 2005 + opcional para fogo repentido e gases estado liquido. 

EN 943 partes 1 e 2.  

Cumpre com todas as provas de flamabilidade e abrasão sem necessidade  de uso de vestimenta 

adicional.  



 


