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INDIVIDUAL PARA JATISTA

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PARA JATISTA

A SEGURANÇA É O PRIMEIRO PASSO DE
UM TRABALHO BEM EXECUTADO

▪ Capacete para jatista
▪ Condicionador de ar para capacete
▪ Purificador de ar para jatista
▪ Elementos filtrantes
▪ Mangueira de ar respirável

CAPACETE PARA JATISTA
CAPACETE PARA JATISTA mais leve, seguro
e confortável do mercado nacional.
Primeiro equipamento nacional a atender a NBR 14750 da ABNT.

Fabricado em material plástico resistente a impactos e à abrasão, o capacete

pode ser acoplado aos blusões em nylon® ou de raspa de couro.
Seu exclusivo sistema de ventilação proporciona excelente distribuição de ar

com mínimo ruído.
O visor de vidro temperado é protegido por uma tela de arame, que oferece dupla
proteção aos olhos do operador, fixada através de presilhas para rápida
substituição.

Peso: 1,5 kg.

BLUSÃO PARA JATISTA
O blusão é fixado no capacete através do sistema de elástico e botões de pressão, facilitando
sua substituição. A proteção por guarnição de borracha aumenta a durabilidade da fixação.

O cordão de ajuste na cintura e os elásticos nos punhos permitem a
criação de pressão positiva no interior do conjunto, garantindo a
vedação da poeira e proteção ao operador.
A versão fabricada em nylon oferece mais conforto ao operador por sua
leveza e flexibilidade.
Já a versão fabricada em raspa de couro é ideal para serviços pesados
que pedem uma proteção mais resistente tanto à abrasão do
jateamento quanto ao risco de rasgamento por contato com as peças.

CONDICIONADOR DE AR
PARA CAPACETE

O ar comprimido proveniente de compressores quando

injetado no capacete de jatista pode provocar desconforto
ao operador nos dias mais quentes.

O condicionador de ar para capacete Polo-Ar foi
desenvolvido para permitir que o jatista reduza a
temperatura do ar a um nível confortável e cumprir a
função de válvula de fluxo contínuo.

PURIFICADOR DE AR
PARA JATISTA
Nosso purificador de ar para capacetes remove resíduos de ar comprimido como pó, umidade, óleo,
odores e partículas para torná-lo respirável aos operadores de jato * Pode ser fornecido nas versões para

2 ou para até 5 jatistas.

* Projetados e ensaiados para atender as normas ABNT – NBR 12543 e ANSI CGA G-7.1 Grau D (ar respirável).

Para ser purificado, o ar comprimido passa por
5 estágios no interior do purificador
1º estágio: a umidade é removida por ação ciclônica.
2º estagio: partículas sólidas são retiradas.

3º estágio: óleo é absorvido.
4º estágio: odores e outros gases irritantes são absorvidos.
5º estágio: partículas muito finas (até 0,5 micra) são retiradas.

ELEMENTOS FILTRANTES

A manutenção dos purificadores de ar é de extrema importância para
garantir a qualidade do ar respirável. Além da limpeza periódica e
drenagem da umidade condensada a cada quatro horas, a substituição
dos elementos filtrantes deve ser realizada a cada 500 horas de uso.
Dispomos de elementos filtrantes em nosso estoque para pronta

reposição.

Elemento filtrante
2 saídas

Elemento filtrante
5 saídas

MANGUEIRA DE AR RESPIRÁVEL
Dimensionada para proporcionar o fluxo correto, construída em
material atóxico resistente a dobras e esmagamento, montada com
engates rápidos de dupla trava que impedem a desconexão acidental

de forma a garantir que não haja interrupção do fornecimento de ar ao
operador.
Fornecida nos tamanhos de 10, 15 ou 20 metros.
Outros tamanhos podem ser fabricados sob encomenda.

POLO-AR
JATEAMENTO

Desde 1990, a POLO-AR é fabricante e fornecedora de suprimentos e
equipamentos para jateamento (processo de preparação e tratamento
superficial) utilizados em vários segmentos industriais: equipamentos,

caldeirarias em geral, ferramentarias, estruturas metálicas, autopeças,
vidro, indústrias químicas e fundições.
Este processo é ideal sempre que houver necessidade de tratamento
superficial seja para limpeza, acabamento ou gravação decorativa.
Trabalhamos com as mais avançadas tecnologias e desenvolvemos o
equipamento de acordo com a necessidade da sua empresa. Somos
reconhecidos pelo mercado como um dos principais fornecedores do

setor.
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