
Dräger CPS 5900
Roupas resistentes a gás

A Dräger CPS 5900 é a roupa de proteção química descartável e à
prova de gases ideal para incidentes com materiais perigosos. Quando
a prioridade máxima é a proteção completa contra gases, líquidos e
partículas perigosos, esta roupa leve é o traje ideal.
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Benefícios
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O nível certo de proteção

A roupa CPS 5900 fornece excelente proteção contra uma ampla gama de produtos químicos industriais, bem
como agentes de guerra química. Especificamente projetada para operações de baixo risco, pode ser usada
em uma variedade de aplicações, como ao fazer medições ou transferir substâncias perigosas em atmosferas
não explosivas. A roupa de proteção química é aprovada pela NFPA 1994 Nível A, classe 2 e EN 943 partes 1
e 2 (ET), a CPS 5900 também está em conformidade com a convenção SOLAS. Como resultado, ela atende
aos mais exigentes padrões internacionais de bombeiros e usuários industriais de roupas protetoras à prova de
gás de uso limitado. Onde os riscos potenciais incluem estresse mecânico e incêndio instantâneo, a roupa de
proteção de serviço pesado Dräger CPS 7900 deverá ser usada.

Oferece ainda mais conforto

Apresentando o novo corte da Dräger, a Dräger CPS 5900 oferece ergonomia aprimorada e compatibilidade
otimizada, com vários tipos de equipamento pessoal de proteção, inclusive os mais recentes aparatos
respiratórios, capacetes e outras formas de EPP. Ela também pode ser usada com equipamento respiratório
de circuito fechado ou de cilindros duplos. Disponível em 5 tamanhos, a roupa foi projetada para usuários
de ambos os sexos, com alturas entre 1,5 m a 2,10 m. Feito de Zytron® 500, o material laminado mais macio
do mercado, cada costura, depois de feita, foi vedada interna e externamente com ar quente. O material e
a qualidade de produção permitem uma vida útil de dez anos. Zytron® é uma marca comercial registrada da
Kappler Inc.

Atendendo às suas necessidades:

‒ Roupa de encapsulamento total para proteção máxima
‒ Entrada frontal ampla no lado esquerdo para fácil colocação e retirada
‒ Zíper (de baixo para cima)
‒ Proteção do zíper com abas duplas
‒ Visor flexível e dobrável em duas camadas oferece um campo de visão quase natural
‒ Meias à prova de gás integradas, com abas de botas para uso com vários tamanhos de botas
‒ Luvas fixas combinam revestimento externo de butil e interno laminado para oferecer maior proteção contra

perfurações e produtos químicos
‒ Luvas de kevlar para oferecer proteção adicional contra cortes
‒ Cinto integrado com ajuste de tamanho
‒ Opcional com conector para fornecimento de ar externo para estender a fase de descontaminação



Componentes do sistema
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Dräger PSS® 7000

Desenvolvido por profissionais para profissionais, o equipamento
respiratório Dräger PSS® 7000 é um marco importante em nosso
desenvolvimento contínuo de equipamentos de proteção respiratória
para bombeiros profissionais.
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Dräger HPS® 7000

O capacete para bombeiros Dräger HPS® 7000, é único, graças ao
desenho inovador, esportivo e aerodinâmico, ao ajuste ergonômico
e aos componentes que fazem dele solução para sistemas
multifuncionais. Fornece a proteção ideal durante todas as operações.
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Dräger FPS®-COM 5000

Como não há tempo para mal-entendidos em emergências: A
unidade de comunicação Dräger FPS®-COM 5000 foi desenvolvida
especificamente para a máscara facial inteira Dräger FPS® 7000
e garante uma comunicação clara por meio de uma unidade de
amplificação de voz ou um aparelho de rádio, mesmo em condições
extremas.

D
-1

30
77

-2
01

0

Roupa de conforto Dräger

Melhor desempenho por até quatro horas – sem a necessidade de
preparação ou logística elaboradas: quando o trabalho esquenta, a
roupa de conforto Dräger CVP 5220 está sempre pronta para ser
usada, uma vez que realiza por si a ação de resfriamento. O que
significa que não há: pré-congelamento, imersão em água, risco devido
à circulação de ar perigoso e perda de tempo.



Acessórios
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Botas de Nitrilo-P

Botas de combate a incêndios com proteção para os dedos do pé
oferecem excelente proteção contra perfuração, cortes e abrasão. Extra
confortáveis, tamanhos 43 a 50.
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Luvas netuno

Resistência adicional a cortes para suas mãos; tamanho 10 e 11.
Número do pedido: R58106
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Caneta de graxa

Para manutenção do zíper.
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Luvas de algodão

Luvas opcionais de higiene para serem usadas sob as luvas de
proteção química.



Acessórios
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Fluido Klar-Pilot

Agente antiembaçante para roupas sem disco antiembaçante.
Código para pedido: R52550

Produtos relacionados
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Dräger CPS 7900

Feito sob medida para uso em condições extremas:
O Dräger CPS 7900 à prova de gases oferece uma excelente proteção
contra substâncias químicas industriais, agentes biológicos e outras
substâncias tóxicas. Fabricado com material inovador, o CPS 7900
está aprovado tanto para trabalhos em áreas explosivas quanto para o
manuseio de substâncias criogênicas.
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Dräger CPS 7800

A roupa à prova de gás reutilizável Dräger CPS 7800 proporciona
excelente proteção contra substâncias perigosas sólidas, aerossóis,
líquidas e gasosas, mesmo em áreas explosivas. Devido ao seu material
inovador e ao novo desenho, a roupa oferece maior flexibilidade e
conforto ao entrar em espaços confinados e trabalhar com substâncias
criogênicas.



Produtos relacionados
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Dräger CPS 5800

A Dräger CPS 5800 é uma roupa de proteção química de uso
limitado para aplicações e operações industriais a bordo que envolvam
substâncias perigosas gasosas, líquidas ou sólidas.
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Dräger CPS 7900, verde-oliva, bege

Sob medida para o uso em situações de perigo QBRN: O Dräger
CPS 7900 à prova de gases possibilita uma excelente proteção
contra substâncias químicas, agentes biológicos e outras substâncias
perigosas. Seu material inovador qualifica o CPS 7900 igualmente para
emergências civis, missões de resgate em desastres e trabalhos de
descontaminação.



Dados técnicos
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Testes químicos

Produto químico Tempo de
saturação em min*

Produto químico Tempo de
saturação em min*

Produto químico Tempo de
saturação em min*

Acetona > 480 Acetato de etila > 480 Sarine (GB) > 480
Acetonitrila > 480 Óxido de etileno > 480 Hidróxido de sódio

a 40%
> 480

Amônia > 480 Ácido clorídrico > 480 Soman (GD) > 480
1,3-butadieno > 480 Lewisite (L) > 480 Ácido sulfúrico a

96%
> 480

Dissulfeto de
carbono

> 480 Metanol > 480 Tetracloroetileno > 480

Cloro > 480 Cloreto de metila > 480 Tetraidrofurano > 480
Diclorometano > 480 Gás mostarda (HD) > 480 Tolueno > 480
Dietilamina > 480 n-heptano > 480 VX > 480
* tempo de saturação de acordo com EN 943 Parte 2
Está disponível um banco de dados Dräger VOICE constantemente atualizado com dados sobre resistências a produtos químicos:
www.draeger.com/voice

Dados técnicos
NFPA 1994:2012 Requisitos dos EUA para roupas de

proteção para incidentes envolvendo
agentes de guerra

EN 943-2:2002 (ET) Requisitos europeus para roupas de
proteção para aplicações industriais

EN 943-1:2002 Requisitos europeus para roupas de
proteção para aplicações industriais

SOLAS II-2, reg.19 Requisitos para uso em embarcações
marítimas

Aprovações

ISO 16602:20071 Requisitos internacionais para roupas de
proteção química

-22 °F a 140 °F (-30 °C a +60 °C) Durante o usoTemperaturas2

-4 °F a 77 °F (-20 °C a +25 °C) Em armazenamento
Peso Aprox. 6,6 lbs. (3,0 kg)

Aprox. 7,7 lbs. (3,5 kg) Com o conector de ar Dräger
1 CPS 5900 sem o conector de ar Dräger é aprovado de acordo com a ISO 16602:2007
2 Temperaturas inferiores a -60 °C são possíveis se a exposição for de curta duração. Observe as temperaturas de utilização do
equipamento de proteção respiratória!

Informações para pedido

Descrição Código do pedido
CPS 5900 tamanho P Estatura de 1,4 m a 1,6 m R 57 781
CPS 5900 tamanho M Estatura de 1,4 m a 1,6 m R 57 782
CPS 5900 tamanho G Estatura de 1,7 m a 1,8 m R 57 783
CPS 5900 tamanho GG Estatura de 1,8 m a 2 m R 57 784
CPS 5900 tamanho XGG Estatura de 1,9 m a 2,1 m R 57 785
CPS 5900 PT tamanho P Com conector para suprimento de ar

externo
R 57 984



Informações para pedido
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com
.
BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
Fax (11) 4193 2070
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303
.
RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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CPS 5900 PT tamanho M Com conector para suprimento de ar
externo

R 57 957

CPS 5900 PT tamanho G Com conector para suprimento de ar
externo

R 57 958

CPS 5900 PT tamanho GG Com conector para suprimento de ar
externo

R 57 959

CPS 5900 PT tamanho XGG Com conector para suprimento de ar
externo

R 57 960

Treinamento CPS 5900 Roupa de treinamento em todos os
tamanhos disponíveis

mediante solicitação


