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Avental
Proteção da
Face

Óculos de
protecção

os protectores da face são confortáveis e fáceis de usar e extremamente eﬁcientes protegendo os olhos e a
face contra salpicos.
use um protector da face transparente e ajuste em redor da cabeça para assegurar um uso seguro e
confortável.
Os óculos protegem os olhos mas não a face. Podem ser usados como alternativa à protecção da face
quando houver um risco mínimo de salpicos, por exemplo em funis de indução ou na aplicação do produto.
Use de óculos protectores equipados com protecções laterais.

Luvas

O uso de luvas é crítico quando se manipulam produtos ﬁtofarmacêuticos.
Na preparação da calda e no enchimento do pulverizador useuso múltiplo luvas resistentes a químicos de
nitrilo, certiﬁcadas EN 374:
A uso simples de luvas certiﬁcação EN 374-3:2003- baixa resistência a químicos, pode ser usada em
outras operações como aplicação por tractor sem cabina, reparações mecânicas de equipamento de
pulverização contaminado, lavagem/limpeza de equipamento de aplicação e armazenamento de
embalagens vazias e lavadas dos produtos

Chapéu

Máscara

O chapeú deve ter abas largas ou capuz.
Um boné com protecção do pecoço na retaguarda pode ser usado. Um boné de baseball cap não é
recomendedado.
O chapéu deve ser lavado regularmente!
Existem 2 tipos diferentes de máscaras que podem ser usadas se o rótulo não indicar um tipo especíﬁco:
Máscara de pó / vapor descartável – marca CE e EN 149: Padrão, proporcionando os requisitos
mínimos para protecção contra partículas. Um deste pode ser usado.
FFP 2: Capacidade de ﬁltragem média (eﬁciência de 94%)
FFP 3: Capacidade de ﬁltragem alta (eﬁciência de 99.97% eﬃciency)
Máscara de pó / vapor descartável - marca CE e EN 14387 (originalmente EN 141 e EN
371):
Padrão, proporcionando os requisitos mínimos para ﬁltros de gás e combinados: primariamente cobre a
classiﬁcação em vários tipos (p.ex. A, B, E, e K) assim como as categorias (e.g. classes de ﬁltros 1, 2 e 3).
uma combinação ﬁltro-máscara AxPx, A – Protecção contra vapores orgânicos e solventes com um ponto de
ebulição acima de 65ºC e P- Protecção contra pós p.ex. formulações em pó molhável recomendada.
Normalmente usado é o A2P3 classiﬁcação

Fato completo Sempre que o EPI é recomendado na Europa nos rótulos dos produtos ﬁtofarmacêuticos o vestuário
de protecção requere classiﬁcação como Equipamento de Protecção Individual (Categoria III) com
individual propriedades de protecção contra químicos. Os tipos 1 a 6, traduzem o nível de
protecção relativamente às características das substâncias químicas.
Existe várias versões de fatos que podem ser usadas quano se trabalha com produtos ﬁtofarmacêuticos,
sendo uns descartáveis e outros reutilizáveis.
Fato descartável (utilização única)
Type 4 Sprays - EN 14605;
Type 6 Light sprays, salpicos de baixo-volume - EN 13034;
Fato para várias utilizações
Type 4 Sprays - EN 14605;
Type 6 Light sprays, salpicos de baixo-volume - EN 13034;
ISO 27065:2011: Roupa protectora — Requisitos de protecção para operadores de aplicação de líquidos;
Alemanha: DIN 32781: Roupa protectora — Protecção adequada para produtos ﬁtofarmacêuticos.
Os fatos reutilizáveis devem ser lavados depois de cada utilização.
Em algumas circunstancias é recomendado o uso de impermeáveis. Estes impermeáveis devem sempre
cumprir os seguintes requisitos:
- Deve estar certiﬁcados
- Completamente resistentes à água
- Ter elásticos nas pernas e nos braços;
- Ter um capuz;
- Ter os fechos cobertos.

Botas de
borracha

As botas devem ser impermeáveis e resistentes a químicos. As botas em poliuretano, neoprene ou butilo
cumprem estes requisitos
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Fato de
trabalho

Renúncia
A informação contida neste website tem apenas o propósito de constituir uma informação geral. A
informação é fornecida pela European Crop Protection Association (ECPA) e apesar do nosso
empenho para manter a informação actualizada e correcta, nós não nos comprometemos , expressa
ou implicitamente, com a abrangência, o rigor, a ﬁabilidade, a adequabilidade e a disponibilidade,
relativamente ao website ou à informação nele contida, produtos, serviços ou gráﬁcos incluídos
relacionados no website para quaisquer propósitos. Qualquer relutância que o utilizador coloque
nesta informação é, portanto, estritamente da sua própria conta e risco. Em caso algum a ECPA será
responsável por qualquer perda ou dano, sem limitações, perdas ou danos indirectos ou
consequentes ou qualquer perda ou dano, seja qual for a sua origem, pela utilização deste website.
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