
Dräger CPS 6800
Roupas resistentes a gás

Se está procurando proteção contra substâncias criogênicas perigosas
e baixas concentrações de ácidos e álcalis, então a roupa de proteção
química Dräger CPS 6800 é a escolha certa. O design novo e inovador
da roupa é mais flexível, o que permite entrar em espaços confinados de
maneira confortável.
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Outra opção é o Dräger CPS 6800, que 

também vem com uma máscara facial inteira 

integrada Dräger Panorama Nova®. O design 

otimizado faz com que seja ainda mais 

confortável usar um capacete.

A articulação patenteada das luvas  

Dräger permite trocar as luvas  

rapidamente sem ferramentas.

As alças opcionais aumentam  

signiicativamente o conforto.

 – Botas de segurança integradas facilitam  

a colocação.

 – Como alternativa, as meias impermeáveis  

a gases oferecem lexibilidade na escolha 
das botas.

A RV PT 120 L é uma unidade de ventilação 

ajustável para refrigerar o interior da roupa.

O ajustador da face no Dräger CPS 7900 

oferece lexibilidade ao escolher a máscara  
facial inteira.



Benefícios
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Proteção excepcional

Com seu equipamento respiratório autônomo externo, o Dräger CPS 6800 impermeável a gás protege o
usuário contra substâncias perigosas gasosas, em aerossol, líquidas e sólidas. O material da roupa, em Umex,
garante a resistência mecânica e oferece o máximo conforto durante o uso. A flexibilidade excepcional do
material faz com que a roupa reutilizável seja ideal para manusear substâncias criogênicas e trabalhar em
ambientes frios.

Perfeitamente adaptado às suas necessidades

O Dräger CPS 6800 vem equipado com um bolso para rádio e um sistema de fecho em poliuretano
impermeável a gás. Luvas e botas de segurança estão conectadas à roupa de um modo impermeável a gás
e podem ser trocadas com facilidade. Como alternativa às botas de segurança com conexão de segurança,
a roupa também pode vir equipada com meias impermeáveis a gás e presas de modo seguro. Junto com
a máscara facial inteira integrada, o Dräger CPS 6800 também permite o uso de um ajustador flexível
impermeável a gás. Isso permite alternar facilmente entre máscaras faciais inteiras para uma única vestimenta.

A válvula de controle PT 120 L integrada proporciona ao Dräger CPS 6800 um sistema de ventilação opcional
para uma conexão fácil com várias fontes de ar. Isso permite aos usuários se resfriarem para reduzir a umidade
dentro da roupa.

Ajustado, confortável e flexível

O Dräger CPS 6800 garante o conforto do usuário, mesmo durante trabalhos difíceis em áreas perigosas. O
CPS 6800 oferece máxima liberdade de movimento com seu corte ergonômico inovador em cinco tamanhos
diferentes. Além disso, o material leve e suave da roupa se adapta perfeitamente aos seus movimentos e
oferece uma flexibilidade excepcional. As alças opcionais individualmente ajustáveis oferecem ao usuários
ainda maior conforto e adaptação ao corpo.

Sempre pronto para usar, com baixos custos de manutenção

As despesas com inspeções periódicas foram consideravelmente reduzidas pelo novo conceito de serviço.
Todo trabalho de reparo e manutenção pode ser feito pela Dräger ou também pelo seu próprio pessoal de
serviço. A roupa pode ser limpa e desinfetada facilmente durante a vida útil, que pode chegar a até dez anos.



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 FPS® 7000

A série da máscara facial inteira Dräger FPS® 7000 define novos
padrões em termos de segurança e conforto de utilização. Graças à
sua ergonomia aprimorada e disponibilidade em vários tamanhos, ela
oferece um campo de visão amplo e otimizado, e uma fixação muito
confortável e segura.
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Dräger PAS® AirPack 1

Projetada utilizando materiais e tecnologia de ponta, a série de
equipamentos de tubulação de ar de alta resistência da Dräger é
ideal para uso onde há a necessidade de duração prolongada do ar
respirável. Limpeza de tanque de produtos químicos, derramamentos
tóxicos ou certos trabalhos em instalações offshore ficam mais fáceis e
confortáveis usando o Dräger PAS® AirPack 1.
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Dräger PAS® AirPack 2

Projetada utilizando materiais e tecnologia de ponta, a série de
equipamentos de tubulação de ar de alta resistência da Dräger é
ideal para uso onde há a necessidade de duração prolongada do ar
respirável. Limpeza de tanque de produtos químicos, derramamentos
tóxicos ou certos trabalhos em instalações offshore ficam mais fáceis e
confortáveis usando o Dräger PAS® AirPack 2.



Acessórios
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Válvula de regulagem PT 120 L

Efeito refrescante no corpo e ar respirável adicional de fontes externas.
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Botas de PVC

Botas de segurança, feitas de PVC com protetor de aço para os dedos
e sola de aço, nos tamanhos 43 a 48.
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Luvas impermeáveis a gases

Feitas de Viton® ou Viton®/Butil, nos tamanhos 9 a 11.
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Nova combinação de luvas EN

Combinando proteção mecânica e química em um produto de alta
sensibilidade, nos tamanhos 10 a 11 (luvas em laminado/Tricotril).



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.

D
-4

42
31

-2
01

2

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.
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Dräger CPS 6900

Se você está procurando proteção contra substâncias perigosas
criogênicas e baixas concentrações de ácidos e bases, então a roupa
de proteção química Dräger CPS 6900 é a escolha certa. O desenho
novo e inovador da roupa é flexível e confortável.
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Dräger WorkMaster Industry

Particularmente resistente conta soluções alcalinas e ácidas. A
roupa de proteção química WorkMaster Industry oferece proteção
confiável durante limpeza de tanques e caldeiras, durante trabalhos de
manutenção e conserto em espaços estreitos ou refinarias, durante
transportes de produtos químicos, operações de limpeza e muitos
outros tipos de trabalho perigosos.



Dados técnicos
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EN 943-1:2002 Requisitos da UE para roupas de proteção
resistentes a gás para aplicações
industriais

EN 1073-1:1998 / EN 1073-2:2002 Proteção contra contaminação por
partículas radioativas

EN 14126:2003 Proteção contra contaminação por agentes
infecciosos

EN 14593-1:2005 Fornecido por um aparelho respiratório
de linha de ar com válvula de demanda
pulmonar

EN 14594:2005 Fornecido por um aparelho respiratório de
linha de ar com fluxo de ar constante

ISO 16602:2007 Requisitos internacionais para roupas de
proteção química

Aprovações:

SOLAS Requisitos para uso em embarcações
marítimas

-30 °C a +60 °C em uso (para exposição por pouco tempo
até -80 °C)

Temperatura:

-5 °C a +25 °C durante a armazenagem
Com ajustador para a face e meias aprox. 2,9 kg sem acessórios
Com ajustador para a face e botas aprox. 5,4 kg sem acessórios
Com máscara facial inteira e meias aprox. 3,5 kg sem acessórios

Peso:

Com máscara facial inteira e botas aprox. 6 kg sem acessórios

TESTES QUÍMICOS

Produto químico Tempo de permeabilidade
(min)1

Produto químico Tempo de permeabilidade
(min)1

Amônia > 480 Soda cáustica (40 %) > 480
Cloro > 480 n-heptano > 480
Para mais valores de resistência, acesse a página www.draeger.com/voice
1) Tempo de acordo com DIN EN ISO 6529:2003-01, velocidade de permeação de até 1,0 μg/cm3/min

Informações para pedido

Dräger CPS 6800 Vermelho (material Umex) R 29 460
Tamanhos Tamanho S para alturas

de 1,50 m a 1,65 m
Tamanho M para alturas
de 1,60 m a 1,75 m
Tamanho L para
alturas de 1,70 m a 1,85 m
Tamanho XL para alturas de 1,80 a 1,95 m
Tamanho XXL para alturas
de 1,90 a 2,05 m

Componentes obrigatórios

Botas ou meias integradas Botas de segurança nos tamanhos 43 a 50
Meias impermeáveis a gás em três
tamanhos de 40 a 50

Componentes obrigatórios

Luvas Luvas em butil em tamanhos 9 a 11
Viton® / Butil em tamanhos 9 a 11
Luvas em Viton® em tamanhos 9 a 11

Componentes obrigatórios



Informações para pedido
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Luvas de alumínio com sobreluvas em
tricotril® em tamanhos 10 e 11

Conexão facial Ajustador facial (impermeável a gás)
Máscara facial inteira integrada

Componentes obrigatórios

Acessórios de luvas Luvas de algodão
Manga impermeável a gáses
Sobreluvas de Tricotril® ou K-MEX®

resistentes a cortes

Componentes obrigatórios

Ventilação Válvula de regulagem PT 120 L Componentes adicionais
Individualmente ajustável Válvula de controle PT 120 L Componentes adicionais
Conforto ao usar Bolsa de transporte

Sacola de armazenagem e transporte
Caixa de armazenagem

Componentes adicionais

Impressão personalizada Na coxa, parte inferior do antebraço ou
traseira do braço em várias cores

Componentes adicionais

O sistema modular permite que a roupa de proteção seja adaptada aos requisitos individuais do cliente.
Viton® é uma marca registrada da DuPont.
Tricotril® é uma marca registrada da KCL GmbH
K-MEX® é uma marca registrada da KCL GmbH



Observações
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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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