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BOLETIM TÉCNICO  

 

Descrição: ROUPA DE BOMBEIRO – (CALÇA – BLUSÃO) 

Código do Produto: 90524 Importado por: Eurosul 

Modelo: ZFMH-FZ Fabricante: FangZhan 

Aprovação: CE 469:2005  
Certificado 

Conformidade: 

(MODULO B) N.MED037121WS/006 

(MODULO D) N.MED004221WS/006 

PRODUTO IMPORTADO NÃO POSSUI 

CERTIFICADO C.A. PELO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 

Classificação Fiscal: 6203.2300 

Especificação: 

Vestuário (Roupa) de proteção contra incêndio para bombeiros (Calça/Blusão) – 

modelo: ZFMH-FZ de acordo com Norma Européia EN469:2005 destina-se a 

bombeiros e empresas sociais a tempo inteiro ou a tempo parcial, para combate 

a incêndio, em caso de emergência. 

 
Tamanho: L (Grande) 

COR: Azul Marinho 

 

PRODUTO FABRICADO DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS EUROPEIA C.E. 469:2005, SOLAS 

MED COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO SEU PAÍS DE ORIGEM CLASSIFICADORA 

RINA CERTIFICADO DE EXAMINAÇÃO (MODULO B) N. MED037121WS/006 E (MODULO D) N. 

MED004221WS/006 
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Especificações dos produtos: 

As roupas de proteção contra incêndio de bombeiros de acordo com a EN469: 2005 são 
projetadas para bombeiros e empresas sociais bombeiros em tempo integral ou parcial, 
incêndio diário, emergência (mas sem produtos químicos perigosos, gás, vírus, radiação 
nuclear e outros ambientes especiais vestindo), quando o relevo se desgasta. 

  

1. Estrutura do Produto: 

Os bombeiros usam roupas de proteção contra incêndio usando uma estrutura 
internacional comum de quatro (múltiplas) camadas 

◆ camada de superfície (tecido de fibra de aramida retardador de chama permanente 
resistente a altas temperaturas) 

◆ camada impermeável respirável (complexo de membrana impermeável respirável de 
tecido spunlace de aramida e alto desempenho) 

◆ camada isolante (spunlace de isolamento de aramida) 

◆ camada de conforto (Kevlar mistura materiais retardantes de chama e musselina de 
conforto de alto desempenho) 

  

O principal desempenho técnico: 

2. Especificações Técnicas 

◆ propriedades retardantes de chama do tecido: comprimento do dano ≤90mm, tempo de 
queima contínuo ≤2s 

◆ resistência do tecido: resistência ao rasgo ≧ 100N, resistência à ruptura ≧ 850N 

◆ estabilidade térmica: Após 260 ± 5 ℃ teste de estabilidade térmica, o encolhimento de 
urdidura e trama ≤2% 

◆ camada impermeável respirável de pressão hidrostática lavada após 25 vezes maior que 
50KPa, propriedades permeáveis ao vapor de água ≧ 5000g / m² • 24h, de acordo com o 

óleo ≧ grau 3 

◆ estrutura de quatro camadas de TPP> 32cal / cm²9. Horizontes visíveis superiores a 
120°. 
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