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Características Técnicas

*Imagens meramente Ilustrativas.

Material nylon emborrachado, e com 70 fios no 
urdume e 56 fios na trama, com espessura de 0,20mm 
(tolerância de +- 0,02mm), na cor vermelha com 
resistência mínima ao rasgamento de 23kg no urdume, 
16kg na trama cm

ZÍPER plástico resistente de boa qualidade e marca 
conhecida;

FAIXAS REFLETIVAS  cor branca (prata/cristal) quando 
observadas sob incidências de luz, fixado através de 
transfer, conforme figura 1 e 2 do item 8 (FIGURAS 
ILUSTRATIVAS)- retroflexão de 350 cd/lux m2 medido 
através de aparelho RETROREFLECTOMETER – MODELO 
920, fabricado pela ART, INC, LA MESA, CA, USA, ou 
equivalente na geometria de ângulo de observação 
de 0,2º (zero virgula dois graus); sob chuva não é 
menor do que 60% do valor do material de seco;

AVIAMENTOS –  com zíper em plástico resistente na cor 
branca, velcro (fecho paraguaio) com 45mm 
(tolerância de +- 5mm para a gola)

BLUSA IMPERMEÁVEL –  confeccionada em nylon 
emborrachado na cor vermelha com espessura de +- 
0,20mm (tolerância +- 0,02Mdi), GRAMATURA DE 
176g/m (tolerância de +- 10g). Toda forrada 
internamente com tela de poliéster macio;
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duplas, com vedação termoeletrônica;

Deverá ter uma faixa refletiva de +- 30mm de largura 
em toda a extensão das costas, fixada +- 10mm acima 
da costura da sobre pala;

Deverá ter ans costas gravação de 4cm acima da 
faixa refletiva;

Faixa refletiva, no punho 80mm acima da costura do 
sobre  punho,  fa i xa  reflet iva de 300mm na 
extremidade;

SÍMBOLO DO CORPO DE BOMBEIROS – símbolo padrão 
do Corpo de Bombeiros d silcado na altura do tórax no 
lado esquerdo nas cores padrões, com diâmetro de 90 
(noventa)mm (com tolerância de +- 5mm), conforme 
desenho abaixo, e figura I do item 8 (FIGURAS 
ILUSTRATIVAS);

INSCRIÇÃO BOMBEIROS –nas costas em forma de arco 
na cor amarela conforme desenho e figura 2 do item 8 
(FIGURAS ILUSTRATIVAS);

 GOLA –  medindo 65mm (tolerância de +- 5mm) nas 
extremidades e 95mm (tolerância de +- 5mm) na parte 
traseira onde terá zíper de 250 mm  embutido o capuz; 
fechada na frente por velcro de 50mm de largura;
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Material

 CINTURA – em toda volta, barra de 30mm de largura 
internamente, elástico resistente com 30mm de 
largura para fixar a blusa a cintura impedindo a 
entrada de água;
A forração da blusa deve ser de boa qualidade não 
apresentando defeitos ou excesso de tamanho;

CALÇA – emborrachado, impermeável fechado com 
costuras duplas ponto corrente, todas as costuras com 
solda termoeletrônica para uma perfeita vedação. 
Cintura com barra de 35mm e elástico de 30mm 
rebatidos internamente para fixar a cintura na barra. 
Na extremidade das pernas da calça do lado externo, 
possui abertura tipo fole com 300mm de altura 
fechada através de zíper de om mangas compridas, 
tendo elástico nas extremidades para ajuste ao 
punho e impedir a entrada de água.

Reforço do mesmo tecido para proteção dos 
cotovelos. Abertura frontal com fechamento duplo 
através de nylon e velcro, sendo um na vista (com 
aproximadamente 50mm de cada lado), deverá ter 
forro em tela de poliéster internamente para uma boa 
ventilação, todas as costuras do blusão deverão ser 
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