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COLETE REFLETIVO

GILM3

DETALHES
Alta visibilidade
➥ Faixas refletivas e cores fluorescentes

ESSENTIAL

DESCRIÇÃO
Colete refletivo fabricado em malha de poliéster perfurada para
melhor transpiração. Fitas refletivas de alta visibilidade costuradas:
2 horizontais na região da cintura e 2 verticais, sendo uma à direita
e outra à esquerda do tronco iniciando no peito e indo até as costas.
Fechamento frontal com velcro.

NORMAS
ANSI-ISEA 105
Tipo R
Classe 2

INDICAÇÕES DE USO
Vestimenta de sinalização que permite a perfeita visualização
durante o dia ou durante a noite sob iluminação artificial.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

SETORES
OBRAS PÚBLICAS /
CONSTRUÇÃO CIVIL

AEROPORTO

MINERAÇÃO

OBRAS PÚBLICAS

RISCOS
ALTA VISIBILIDADE

www.deltaplusbrasil.com.br

/deltaplusbrasil

FICHA TÉCNICA | Pág. 2/4

COLETE REFLETIVO

GILM3
LIMITAÇÕES

LIMPEZA

Não utilizar para fins que não seja o indicado. Antes de vestir o
colete verifique se não está sujo ou desgastado demasiadamente,
pois isso afetará sua eficácia. Verifique se a fita refletiva está
posicionada para a parte externa do colete. Feche o colete por
meio dos fechos reposicionáveis. Não deve existir dispositivo
ou outro aparato que reduza a área de superfície visível. Se o
colete estiver danificado deve ser descartado e imediatamente
substituído. É de responsabilidade de o usuário determinar o
nível de risco e o equipamento de proteção pessoal adequado.

Lavar do avesso e secar imediatamente após a lavagem. Máximo
de 25 lavagens. Tratamento mecânico reduzido. Tratamento a vapor
pode danificar o tecido. Não utilizar solventes. Não é necessário
pré-lavagem. Não utilizar produtos altamente alcalinos, detergente
a base de solventes, de micro emulsão ou branqueamento.
Temperatura máxima 30 °C
Não usar alvejante
Proibido usar secadora
Não passar

ADVERTÊNCIAS
As condições de uso deste equipamento estão fora de nosso controle,
portanto a Delta Plus não apresenta garantias expressas ou implícitas
e não assume responsabilidade em nenhum caso em relação ao
desempenho dos produtos para um determinado uso. Este produto
não contém substâncias conhecidas como cancerígenas, tóxicas ou
susceptível de causar alergias a pessoas sensíveis. Para todos os
fins informamos que os componentes e acessórios existentes nesta
referência são testados e comprovados para uso humano, sem que
ocorram alergias, lesões ou qualquer malefício a saúde do usuário.

MANUTENÇÃO
Os coletes de alta visibilidade não devem ser reparados fora
das recomendações e especificações do fabricante e, quando
autorizadas, devem ser reparadas por um profissional habilitado.
Em caso de desgaste este equipamento não pode ser reparado
ou substituído por um novo artigo; neste caso elimine o produto
deteriorado e substitua por um novo. No final de sua vida útil
essa peça deve ser descartada conforme os procedimentos
da legislação em vigor. As condições ambientais de uso, tais
como frio, calor, umidade, produtos químicos, luz solar ou uso
indevido, podem afetar significativamente a vida útil do produto.

Não lavar à seco
Inflamável
Secar pendurada sem torcer

DESCARTE
O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e
cuidados destinados aos contaminantes contra os quais é utilizado.
O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte de
acordo com a legislação vigente.

COMPOSIÇÃO
Poliéster (PES).

VALIDADE
Indeterminada, se mantido conforme instruções de armazenamento.

VIDA ÚTIL
Não é possível determinar a vida útil deste equipamento, pois
depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade
relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível
de esforço, movimentação e conservação. Este produto não é
descartável e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.

www.deltaplusbrasil.com.br

/deltaplusbrasil

GARANTIA
90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de
emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
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COLETE REFLETIVO

GILM3

CLASSIFICAÇÃO VESTIMENTAS DE ALTA VISIBILIDADE NORMA ANSI/ISEA 107-2015

1

TIPO 0
CLASSE 1
Destinado a ser utilizado em ambientes
onde existem riscos de colisão de
veículos em movimento, equipamentos
e máquinas que não operam com
direitos de acesso público de passagem
ou zonas temporárias de controle de
tráfego.

CLASSE

R

2

TIPO R
CLASSE 2

Destinado a ser utilizado por pessoas
expostas ao tráfego veicular de
circulação pública ou de vias e/ou zonas
temporárias de controle de tráfego
rodoviário. O vestuário de classe 2
requer o uso de quantidades maiores de
materiais de alta visibilidade que ajudam
a distinguir entre um trabalhador e um
• Trabalhadores de estacionamento/ objeto e/ou equipamento.
localização de serviços
• Logística
• Operações de silvicultura
• Petróleo e gás
• Operação portuária
• Trabalhadores de refinaria
• Trabalhadores dos serviços públicos e
• Mineração
ferroviários
• Guardas de travessia escolar
• Condutores de veículos de distribuição
• Estacionamento de alto volume e
pessoal de pedágio tripulações de terra
dos aeroportos
• Operação de coleta e reciclagem de lixo

CLASSE

R

3

CLASSE

P

2

PUBLIC SAFETY
TIPO

CLASSE

P

3

SUPPLEMENTAL
CLASSE E

TIPO R
CLASSE 3

TIPO P
CLASSE 2 E 3

TIPO COMPLEMENTAR
CLASSE E

Destinado a ser utilizado por pessoal
exposto ao tráfego veicular de circulação
pública ou zonas de controle temporário
de tráfego de via ou rodovia. O vestuário
de classe 3 exige um padrão ainda
mais elevado de visibilidade para os
trabalhadores que se deslocam em
contextos complexos.

Destinado a equipes de emergência
e de autoridades em ambientes com
riscos de atropelamento pelo tráfego
operando em zonas de direitos de
tráfego veicular de circulação pública
ou de controle temporário de tráfego
de via ou rodovia.

Calças, shorts e galochas que
satisfaçam os requisitos mínimos
de área para material de fundo e
acabamentos refletivo. O vestuário
Classe E, no entanto, não pode ser
usado sozinho para proporcionar uma
visibilidade adequada no local de
trabalho. Quando os itens de Classe E
são usados combinados com vestuário
de classe de desempenho 2 ou 3, a
classificação geral do conjuntos se torna
classe de desempenho 3.

• Agentes de polícia
• Pessoal de construção de estradas e • Agentes de fronteira
sinalizadores
• Bombeiros
• Trabalhadores de serviços públicos
• Serviço médico de emergência
• Equipes de topografia e pesquisa

TIPOS DE VESTUÁRIO - HI-VIS (ALTA VISIBILIDADE)
TIPO O: (OFF-ROAD) Para uso não viário – Incluindo classe 1
TIPO R: (ROADWAY) Para uso em estradas– Inclui classe 2 e 3.
TIPO P: (PUBLIC SAFETY) Para segurança pública - Inclui classe 2 e 3.
TIPO: (SUPPLEMENTAL) Complementar preferencialmente indicada para uso combinado.

www.deltaplusbrasil.com.br

TIPO

TIPO

HI-VIS

0

TIPO

HI-VIS

CLASSE

HI-VIS

HI-VIS

TIPO

ROADWAY

HI-VIS

ROADWAY

OFF ROAD

HI-VIS

PUBLIC SAFETY
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COLETE REFLETIVO

GILM3

TABELA DE MEDIDAS (mm)

h
L

Códigos
GILM3JAGT
GILM3JAXX
GILM3ORGT
GILM3ORXX

Cor
Amarelo

Laranja

www.deltaplusbrasil.com.br

Tamanho

Altura (h)

Largura (L)

L/GT

680

650

XXL/XX

720

710

Tamanho

EAN13

DUN14

G

3295249219185

13295249219182

GG

3295249219192

13295249219199

G

3295249219888

13295249219878

GG

3295249219871

13295249219885

/deltaplusbrasil

135 g
x 01

x 100

155 g
135 g
155 g

