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Descrição

Tecido

Gola

Macacão para resgate com refletivos na região do peito, abdominal, braços e 
pernas. Bolsos no peito direito, braço esquerdo e nas duas pernas. Fechamento 
em zíper com velcro. Pode ser vestido inteiriço, mas possui zíper central para 
separação da jaqueta da calça (que vem com suspensório e cinto). No peitoral 
possui faixas de velcro para colocação de credencial. Possui gola tipo aviador 
e mangas compridas com ajuste em elástico na barra da calça.

A composição é formada por tecido de poliester unido a uma membrana de politetrafluoretileno 
e poliuretano com malha de poliester. Este tecido garante proteção contra fluidos corporais 
(incluindo sangue), virus e é altamente respirável. Possui certificação NFPA 1999 (Proteção em 
Operações de emergência médica). O macacão conta com um forro composto por algodão e 
modacrilico proporcionando conforto ao usuário. A cor do macacão é uma mescla de preto com 
amarelo de alta visibilidade. A gramatura do tecido externo é de aproximadamente 155 gr/m² e 
do forro aproximadamente 130 gr/m².

Gola tipo aviador com material duplo com costura pesponto duplo 
interno na junção e fixada com pesponto simples com linha de 
meta-aramida branca. Possui ajuste em material duplo com  costura 
medindo (12 ± 0,5) cm de comprimento e (5 ± 0,5) cm de largura 
fixado e centralizado no painel do lado esquerdo externo da gola. 
O fechamento é feito através de fita de ganchos e argolas, sendo o 
gancho medindo (5x5± 0,5) cm, fixada na parte interna da lapela e 
o fecho argola  medindo (5x5 ± 0,5) cm, fixado centralizado na parte 
externa da gola no lado direito.
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Mangas

Carcela

Fechamento Frontal

Bolsos e acessórios

Manga tipo social composta de quatro paineis com fechamento 
voltado para o corpo do usuário. Possui um painel na parte superior 
entre o painel frontal e traseiro em tecido fixado com costura reta 
dupla com linha em meta-aramida preta. Ajuste através elástico. 
O macacão tem ajuste na barra através de zíper. O zíper é fixado 
através de tiras do material medindo (3,5x16 ± 0,5) cm, uma em 
cada lado em formato de “V”. Nas laterais das duas mangas podem 
ser afixados, via orçamento, bandeiras e/ou brasões, medindo 
aproximadamente 5x7 ± 0,2) cm. (arte enviada pelo cliente)

Carcela medindo (6 ± 0,5) cm de largura e comprimento conforme o tamanho do macacão e é 
reforçada no topo e base com travetes.

O fechamento ocorre através zíper fixado nas extremidades da abertura com reforço interno e 
costura reta simples com linha em meta-aramida branca e linha em meta-aramida preta. Nos dois 
cursores do zíper há uma tira de material duplo em forma de argola, medindo (1 x 5 ± 0,1) cm, 
para facilitar a abertura e fechamento do mesmo. O fecho de argola é fixado na extremidade do 
painel direito, lado externo, na mesma proporção do fecho gancho é ser fixado em toda extensão 
da extremidade da carcela, lado interno. Possui revel do mesmo material fixado um em cada lado 
da abertura, para fixação do forro. No lado direito em toda extensão da abertura, lado interno, 
possui uma vista confeccionada do mesmo material duplo medindo (4 ± 0,5) cm de largura, 
fixada com costura reta simples com linha em meta-aramida branca para evitar o contato do zíper 
com o corpo do usuário.

• Bolsos na lateral do corpo
Bolso assimétrico em formato triângular com fechamento em ziper fixado na vertical 
com uma pala medindo (3 ± 0,2) cm para fixação do ziper. Possui fole medindo (4 ± 0,2) 
cm de profundidade, sendo na lateral e na parte superior sentido da abertura frontal. Na 
pate superior frontal do bolso contém uma tira do  mesmo material medindo (3,5x3,5± 
0,5) cm com um botão de pressão centralizado para fixação do fole, sendo o botão 
fêmea fixado na tira e o botão macho fixado no bolso na mesma proporção da tira.
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• Bolsos superiores dos painel frontal lado direito.

Bolso superior embutido em material fixado na diagonal no painel frontal com fechamento 
através de zipper sendo que o lado da lateral é fixado a (21 ± 0,2) cm acima da junção 
da cintura e da parte frontal a (26 ± 0,2) cm.

É um bolso tipo caixa fixado a (2 ± 0,2) cm abaixo do bolso embutido na diagonal, sendo 
que o lado da lateral fixada a (3 ± 0,2) cm da junção da cintura, e no lado frontal a (7 
± 0,2) cm da junção da cintura. Possui lapela assimétrica de material duplo medindo 
(16 ± 0,5) cm de comprimento e (6,5 ± 0 ,5) cm largura do lado da lateral e a (8 ± 0 ,5) 
cm de altura do lado da abertura frontal, toda costurada com pesponto duplo com linha 
em meta-aramida preta com fechamento em velcro (A.6.2), medindo (4X2,5 ± 0,5) cm, 
sendo o velcro gancho fixado na extremidade interna da lapela, e o velcro argola fixado 
na extremidade externa do bolso.

• Bolso manga esquerda

Bolso tipo fole com material com profundidade só no fundo, fixado na manga esquerda 
a (12 ± 0,5) abaixo do ombro. Possui abertura através de ziper com pala (3,5 ± 0,5) cm 
na lateral direita, fixado nas extremidades da abertura. No cursor do zíper há uma tira 
de material duplo em forma de argola, medindo (1 x 5 ± 0,1) cm, para facilitar a abertura 
e fechamento do mesmo. As medidas do bolso são: Largura (14 ± 0,5) cm; Altura (16 ± 
0,5) cm; Profundidade (3 ± 0,5) cm.

Contém um bolso, confeccionado do mesmo material medindo (6x11 ± 0,5) cm dividido 
ao meio fixado sobre o bolso da manga. Possui uma lapela confeccionada com material 
da camada externa dupla medindo (6x16 ± 0,5) cm,), com fechamento através de 
velcro argola medindo (6 x2,5 ± 0,5) cm, sendo o fecho gancho fixado na horizontal 
da extremidade interna da lapela e o fecho argola, fixado na horizontal da extremidade 
externa do bolso fixado a (3± 0,5) cm da extremidade inferior do bolso.

• Bolsos superiores laterais da perna

São dois bolsos embutidos tipo faca na parte frontal com abertura e sendo um em cada 
lado:

Bolso da perna equerda:

Bolso tipo chapado com porta tesoura, fixado a (4,5 ± 0,5) cm do centro do reforço do 
joelho e na costura do fechamento lateral, com barra de (2 ± 0,5) cm.
Medidas do bolso: Largura (16 ± 0,5) cm; Altura (24 ± 0,5) cm, .
Possui um bolso sobreposto medindo (16 x 18 ± 0,5) cm, com três divisórias, medindo (5 
± 0,3) cm. Contém uma tira material medindo (3x9 ± 0,5) cm fixado interna na divisória 
do lado da lateral em formato de X medindo (3 ± 0,5) cm com fechamento através de 
um botão pressão sendo o botão fêmea fixado na extremidade na tira e o botão macho 
fixado centralizada na barra do bolso parte externa na divisória da lateral.
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Bolso laterais da perna direita:

Bolso tipo caixa fixado centralizado à costura do fechamento lateral a (15 ± 0,5) cm 
abaixo do bolso de faca. Medidas do bolso: Largura (20 ± 0,5) cm; Altura (20 ± 0,5) cm, e 
(4,5 ± 0,5) cm profundidade. Possui uma lapela assimétrica de material duplo  medindo 
(22 ± 0,5) cm de largura sendo um lado com (9 ± 0 ,5) cm de altura na parte traseira e 
outro lado com (11 ± 0 ,5) cm de altura na parte frontal toda costurada com pesponto 
duplo com linha em meta-aramida preta com fechamento em fecho de ganchos e argolas 
medindo (5X5 ± 0,5) cm, sendo o fecho de gancho fixado na extremidade interna da 
lapela, e o fecho de argola fixado na extremidade externa do bolso.

Corpo do macacão
Contém um reforço na parte superior nos ombros, sendo, na parte frontal reta e na parte traseira 
em formato assimétrico. Na parte traseira o material tem expansão (prega), medindo (4 ± 0,5) cm 
de profundidade, fixadas nas laterais das costas da altura dos ombros até a cintura.
Na junção da cintura dos paineis frontal possui fecho de argola fixado na costura lateral e a (1 ± 
0,5) cm da carcela, para ajuste do cinto. 

Cinto do material duplo do tecido externo em formato de seta medindo (5x 39 ± 0,5) cm, fixada 
no elástico para ajuste com fechamento através de velcro medindo (24 ± 0,5) cm de comprimento 
fixado na parte interna a (1 ± 0,5) cm da extremidade da ponta da tira em formato de seta no lado 
direito e esquerdo.

Possui reforço em material fixado na altura do joelho central


