
PREGÃO PRESENCIAL No 017/2019 

ANEXO II 

Aquisição de conjuntos de combate a incêndio para atender as necessidades operacionais do Corpo de 

Bombeiros Misto do Município de Três de Maio/RS 

Item Quant. Unidade Descrição 

1 9 Un 

CONJUNTO DE COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL 

Conjunto de combate a incêndio estrutural, urbano em RIP STOP, composto de 

japona e calça, constituída em 3 camadas distintas, produzidas conforme norma EN 

469:2006+A1:2006, de acordo com descrição em anexo. 

 

1. Condições gerais 

Esta especificação estabelece as condições mínimas exigíveis para o fornecimento dos conjuntos de combate 

a incêndios para o uso em operações de combate a incêndios:   

 

2.  Especificação técnica 

2.1 JAPONA DE COMBATE A APROXIMAÇÃO A CHAMAS 

COMPOSIÇÃO DAS CAMADAS DE PROTEÇÃO 

1a Camada externa 

Camada externa confeccionada com 60% de fibra para aramida (+ou-2%), 40% de meta-aramida (+ou-2%), podendo 

esta ter 1% de fibra anti estática, na cor predominante preta, com gramatura de 245 gr/m2 +- 5%, com acabamento de 

rip stop, e com aplicação de camada de fluo carbono, repelente a agua e óleo.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera propagar 

chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio.  

A resistência residual a tração, no resíduo exposto ao calor radiante, deverá ser superior a 1000 N, conforme requisito 

mínimo solicitado para esta vestimenta, conforme norma EN 469:2005, 6.4 +A1:2006.  

A resistência mínima a tração desta camada, deverá ser superior a 800N, conforme norma ISO 13934-1:2013, e a 

resistência ao rasgamento para esta vestimenta, no mínimo de 60 N, para esta vestimenta, conforme norma ISO 

13937-2:2000.  

A umectação com água (spray) nesta camada, com repelente a água e óleo, deve ter no mínimo nota 5 (sem aderência 

ou umectação na superfície), conforme norma ISO 4920:1981.  

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento ou 

largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 



2a Camada primeira interior, uma barreira de umidade tri componente com película de membrana expandida de 

PTFE (politetrafluoretileno), com revestimento contínuo oleofobico. Este polímero impregnado por tecido de 

substrato de fibras aramidas construída industrialmente e identificado como, não tecido de fibras aramidas, com 

gramatura total de 160 gr/m2 +- 10%.  As duas partes são dubladas uma a outra, ambas antichama e resistência 

química a uma infinita bateria de ácidos, derivados de petróleo, clorados e patógenos sanguíneos transmitidos pelo 

sangue. 

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera propagar 

chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento ou 

largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 

3a Camada Barreiras térmicas 

Barreira de isolamento térmico formado por 2 cabos torcido de para aramida, com espessura de 1,6mm, que é fixado 

por colagem a viscose de fibra aramida, intercalados em distancias similares, formando o colchão de ar. Peso de cabo 

e o forro de viscose de fibra aramida, que formam o isolamento térmico, é de 160 gr/m2 +- 10%. 

Os filamentos são montados na vertical, para que todo vapor aquecido, se dissipam no barramento da japona, e que 

proporcionam excelência em proteção térmica, gerando conforto e redução de peso.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera propagar 

chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada, pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento ou 

largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

Esta camada em junção com a 1a e 2a camada, deverá ter ensaios de isolação térmica e mecânicas conforme determina 

norma EN 469:2005 + A1:2006. 

 

Construção da Japona  

Parte frontal  

Construída em 4 painéis, de maneira que gere mais ergonomia; em havendo desgaste ou rasgo, torna-se de menor 

custo a reposição da peça. 

 

Gola 

Deve ter no mínimo 90mm altura em toda a circunferência, formada com 1a camada dublada na parte externa e a 2a 

camada como intermediaria.  



O fechamento frontal da gola, é feito por uma tira da 1a camada dublada com 180mm na horizontal, e no mínimo 

60mm de altura. Esta tira é fixada no painel de fechamento da japona, e para ajuste, possui ganchos e argolas com 

medida de 50x50mm, na parte inferior na tira.  

A gola tem como perímetro mínimo de 480mm 

Na parte traseira da gola, possui uma tira do mesmo material da 1a camada dublada, fixada nas extremidades ao painel 

traseiro superior da japona, considerada como gancho para pendurar a japona, que mede 20 mm de largura e 90 mm 

de comprimento. 

 

Bolsos inferiores 

Dois bolsos embutidos inferior medindo 180 mm de abertura superior, e no seu interior com medidas de 200mm de 

altura, e 240 mm de largura.  

Na parte superior do bolso, possui uma aba para fechamento do bolso com mesma fibra da 1a camada dublada.  Esta 

aba do bolso deve ter medida mínima de 90 mm de altura por 200 mm largura. 

Na parte inferior da aba, possui duas peças de ganchos e argola nas extremidades da aba, com altura e largura de 

50mm.   

O fechamento nas extremidades da aba do bolso, facilita abertura do bolso.  

 

Bolso para rádio universal  

Este bolso para radio visa adequar, qualquer tamanho e modelo de rádio e independente das dimensões. Este bolso 

está posicionado lado esquerdo superior, ou pode ser posicionado até mesmo na manga, ou onde a corporação optar. 

Este modelo tem como base de referência, modelo tipo caixa.  

Possui as seguintes medidas; 160 mm de altura e 85 mm de largura, e 40 mm de altura quando todo aberto ou inflado.  

Neste bolso possui uma tira superior e uma tira inferior, com 50mm de largura, composta de fibra da 1a camada 

dublada e com ganchos na base inferior desta.   

Esta tira está posicionada na vertical do bolso, que na soma das tiras inferior e superior, mede 50mm largura e 120 

mm de comprimento, para que possa melhor posicionar e ajustar o rádio dentro do bolso sem que este fique solto ou 

preso demais no interior do mesmo.  

 

Suporte para flip radio 

Uma tira da fibra da 1a camada dublada, de 25mm largura e 70mm de comprimento, pode ser posicionada próximo ao 

bolso de rádio, para facilitar a comunicação.  

Este suporte deve ser posicionado logo acima da faixa refletiva na região torácica.   

 

Suporte para lanterna 



Possui tira da mesma fibra 1a camada dublada, com costura nas extremidades, para suporte de lanterna medindo 

25mm de altura e 140mm de comprimento, podendo ser alterada conforme a lanterna que possui na corporação. O 

posicionamento deste suporte de lanterna, caberá a corporação escolher melhor posicionamento deste suporte na 

japona.  Como sugestão, esta tira pode ser é fixada no lado direito superior, acima da faixa refletiva que é fixada na 

região torácica.   

 

Duplo fechamento frontal  

Zíper em metal de alumínio número 8, destacável, com bordas antichama preta, de 650mm no mínimo de 

comprimento, que deve ser fixado 40 mm acima da base da japona até próximo ao final da gola.  

Na argola do carro do zíper, colocar uma tira de tecido preto de 5 mm largura e 30 mm de comprimento, para facilitar 

movimentos do carro no zíper.  

Como um segundo fechamento, possui uma aba de tempestade fixada no lado direito, com argola no lado externo 

desta aba.  

E do lado esquerdo da japona, na parte inferior da aba de tempestade, é fixado gancho de 50mm preto antichama para 

junção da aba de tempestade lado direito. 

Esta aba de tempestade deve ter no mínimo 70 mm de largura e no mínimo 760 mm de altura. 

 

Mangas  

Esta manga é construída em dois painéis.  

Na junção da manga, com o corpo da japona, possui uma nesga de 60mm base mediana inferior a manga, que gera 

aumento de diâmetro na manga, e melhoria de movimentos nos braços.  

O comprimento desta nesga nas axilas, é 150 mm parte frontal e 130 mm parte costal.  

Na região do cotovelo, possui 4 sirzido, para deixar a manga mais anatômica.  

Por cima destes sirzido, é colocado um reforço de silicone antiderrapante, antichama, para suportar apoio do cotovelo 

quando necessário em partes aquecidas até 800º C. 

Na boca da manga que é de 160mm de diâmetro, é feito um punho falso com película (2a camada) para inibir entrada 

de líquidos.  

Possui ainda um segundo punho no interior em fibra de malha meta aramida crua, com 300 gr/m2 +- 5%. O 

comprimento desta malha é de 150 mm, que é fixada no interior da manga, com objetivo de inibir entrada de líquidos.  

É opcional que a malha possa ser estendida por + 100 mm, para cobrir parte dorsal da mão, e tenha no lado esquerdo, 

um anel na malha, para que possa transpassar o polegar.  

Na parte final da manga, lado externo superior da manga; possui uma tira de ajuste na parte externa feito com fibra da 

1a camada dublada, medindo 150mm comprimento e 35 mm de largura, que é fixada para ajustar ainda mais o punho, 

quando necessário.   



Nesta tira são fixados argolas e ganchos preto antichama de 30mm de largura e 130 mm de comprimento, na parte 

inferior a tira. 

Possui faixa refletiva amarela e prata de 50mm, antichama, conforme norma ISO 15025:2000, com ausência de danos 

pós ensaios.  

A faixa refletiva antichama deverá ter 50 mm largura, na cor amarela e prata, deve oferecer resistência ao calor com 

exposição a temperatura de ensaio de 180º C no tempo de 5 minutos e a retração na largura e comprimento, é no 

máximo de 1,0% e com ausência de danos, conforme norma ISO 17493:2000.  

A faixa refletiva antichama amarela e prata de 50mm, deverá ter coeficiente de retrorreflexão, conforme norma EN 

471:2007, 6.1, e índices de desempenho retrorrefletivo, que enquadre nesta norma, nos ângulos de observação, ângulo 

de entrada, especificação mínima cd/lx.m2.      

Esta faixa refletiva é fixada na japona, com linha em meta aramida cor predominante clara (bege ou branca), em 

costura dupla em maquina reta, posicionada a 120mm acima da barra da manga, e no braço parte superior, que fica 

alinhada com faixa refletiva do torácica.  

Faixa refletiva antichama 50mm amarela e prata, é fixada na parte superior, região torácica, abaixo do bolso de rádio.  

Na parte inferior da japona, ela é fixada em toda circunferência da japona, com aproximadamente 60 mm acima da 

barra da japona.  

 

                                             

 

Tamanho da japona 

  PQ MD GD GG EG EGG 

Tamanho do tórax 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132 132/136 

 

Logotipos 

O logotipo do Estado - BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL - deverá ser fixado no braço direito e o 

BRASÃO DOS BOMBEIROS RS deverá ser fixado no braço esquerdo. 



LAYOUT TEXTO COSTA BLUSÃO:   

Nas costas deverá ser impresso em faixa refletiva, na cor prata com estampada a quente com letras cheias, maiúsculas 

com dizeres duas linhas “CBMRS” e “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR” medindo respectivamente no mínimo 

55 e 45 mm de altura. A inscrição “CBMRS” escrita de forma reta deverá estar acima da inscrição “CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR”, centralizado, vide Figura 01, parâmetro de medidas e encontra-se no modelo utilizado no 

CBMRS. 

 

 

 

Também nas costas, será prevista tarjeta de identificação com o nome do bombeiro, medindo 50mm de altura. 

Esta tarjeta será fixada através de velcro para permitir sua troca. 

 

Costas da japona de proteção 

Constituída de 2 painéis para melhor ergonomia.  

O Painel traseiros nas costas, é 100 mm maior na altura que o painel dianteiro. Independentemente do tamanho. O 

objetivo é de quando o bombeiro abaixar, nenhuma parte do corpo fique descoberta, conforme norma EN 469:2005, 

6.13 +A1:2006 de desempenho ergonômico. 

Na junção da manga com corpo traseiro da japona, possui expansores com a mesma camada externa, com elastano 

interno, medindo 170 mm de altura e 50 mm de largura, fixado verticalmente na manga parte traseira, que melhora os 

movimentos acentuadamente nos braços, e toda ergonomia da japona, deixando-o com mais facilidade nos 

movimentos e leves. 



Na parte inferior da japona, deverá ser fixada faixa refletiva antichama de 50mm largura, amarela e prata, fixada 

160mm (base mediana traseira japona). 

Visando possibilidade de o usuário utilizar cilindros de ar nas costas, e fixado duas faixas refletivas antichama 

amarela e prata, com 50mm de largura na vertical da japona, com 400 mm de altura.  

                                         

 

                                                                           

 

 

2.2 CALÇA DE COMBATE A APROXIMAÇÃO A CHAMAS 

COMPOSIÇÃO DAS CAMADAS DE PROTEÇÃO 

1a Camada externa 

Camada externa confeccionada com 60% de fibra para aramida (+ou-2%), 40% de meta-aramida (+ou-2%), podendo 

esta ter 1% de fibra anti estática, na cor predominante preta, com gramatura de 245 gr/m2 +- 5%, com acabamento de 

rip stop, e com aplicação de camada de fluo carbono, repelente a agua e óleo.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera propagar 

chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio.  

A resistência residual a tração, no resíduo exposto ao calor radiante, deverá ser superior a 1000 N, conforme requisito 

mínimo solicitado para esta vestimenta, conforme norma EN 469:2005, 6.4 +A1:2006.  

A resistência mínima a tração desta camada, deverá ser superior a 800N, conforme norma ISO 13934-1:2013, e a 

resistência ao rasgamento para esta vestimenta, no mínimo de 60 N, para esta vestimenta, conforme norma ISO 

13937-2:2000.  

A umectação com água (spray) nesta camada, com repelente a água e óleo, deve ter no mínimo nota 5 (sem aderência 

ou umectação na superfície), conforme norma ISO 4920:1981.  

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento ou 

largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 



2a Camada primeira interior, uma barreira de umidade tri componente com película de membrana expandida de 

PTFE (politetrafluoretileno), com revestimentos contínuos oleofóbico. Este polímero impregnado por tecido de 

substrato de fibras aramidas construídas industrialmente e identificado como, não tecido de fibras aramidas, com 

gramatura total de 160 gr/m2 +- 10%.  As duas partes são dubladas uma a outra, ambas antichama e resistência 

química a uma infinita bateria de ácidos, derivados de petróleo, clorados e patógenos sanguíneos transmitidos pelo 

sangue. 

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera propagar 

chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento ou 

largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

 

3a Camada Barreiras térmicas 

Barreira de isolamento térmico formado por 2 cabos torcido de para aramida, com espessura de 1,6mm, que é fixado 

por colagem a viscose de fibra aramida, intercalados em distancias similares, formando o colchão de ar. Peso de cabo 

e o forro de viscose de fibra aramida, que formam o isolamento térmico, é de 160 gr/m2 +- 10%. 

Os filamentos são montados na vertical, para que todo vapor aquecido, se dissipam no barramento da japona, e que 

proporcionam excelência em proteção térmica, gerando conforto e redução de peso.  

Esta camada deverá ser antichama e estar em conformidade com a norma EN 15025:2000 (E), e não devera propagar 

chamas por mais de 2 segundos e ter ausência de danos a esta camada, pós ensaio. 

Esta camada não deve sofrer encolhimento, ou ter qualquer outra alteração dimensional, seja ela no comprimento ou 

largura. O máximo aceitável é de 0,5% no comprimento e largura, conforme norma ISO 5077:2007.  

Esta camada em junção com a 1a e 2a camada, deverá ter ensaios de isolação térmica e mecânicas conforme determina 

norma EN 469:2005 + A1:2006. 

 

Cós 

Possui 40mm de altura, e em toda sua circunferência, é construído em fibra da 1a camada dupla. Nas duas laterais do 

cós, é colocado elástico embutido de 100 mm comprimento.  

Na parte dianteira, este cós recebe duas tiras de 50mm, distribuído proporcionalmente, para receber ancoragem do 

elástico do suspensório, que é destacável. Ainda na parte dianteira, o cós possui abertura para braguilha.   

Na parte traseira, este cós possui forro embutido, para armar melhor a calça, e recebe um prolongamento traseiro de 

140mm na parte mediana do cós traseiro, e de 70mm nas extremidades da parte traseira.  Neste prolongamento, na 

parte superior do cos, também possui forro embutido, e é fixado duas tiras de fibra da 1a camada dublada de 50mm, 

para receber ferragens destacável do suspensório.  Estas tiras são fixadas com ganchos e argolas no cós, para facilitar 

retirada do suspensório. 



                                                 

 

 

Braguilha 

Na parte frontal da calça, possui uma braguilha vertical com 240mm mínima de altura e 40mm de largura, que inicia 

no cós da calça, e é fechada por meio de argolas e ganchos na cor preta, com 40mm de largura.  

 

Suspensórios 

Produzido em elástico simples média tenacidade, na cor preta, com 50mm de largura, fixado na parte traseira com 

80mm de altura.  

Na parte central traseiro (costas), deve ser feito uma banda de tecido todo forrado para distribuir peso da calça, e 

melhor distribuir o peso da calça por intermédio do suspensório ao corpo. 

Na parte frontal é produzido com mesmo elástico, com 200 mm de altura, e possui regulador de auto ajuste para 

facilitar o usuário.  

Nas extremidades do suspensório, possui ganchos de nylon que ligam aos suspensórios.  

Estes ganchos de nylon permite a facilidade de retirada para manutenção do suspensório.  

 

                                                               

 

 



Expansor na calça, região do joelho  

A calça na parte frontal, possui um expansor construído em fibras meta aramida preta rip stop, com elastano no 

interior, que é fixado sobre as camadas, que facilita ainda mais, abaixar, subir escadas e dobrar joelho sem fazer força.  

Este expansor acelera de maneira rápida movimentos em ângulos com joelho, sem exercer esforço físico.  

O expansor deve medir no mínimo 300mm de comprimento/largura e 50mm de altura. 

Este expansor é fixado na horizontal da calça de combate.  

 

Reforço na calça região do Joelho 

Deve ser colocado um reforço de silicone antiderrapante, antichama, para suportar apoio do joelho ao chão. Este 

reforço tem espessura de 2mm, na cor preta, e resiste a partes aquecidas até 800º C, e possui excelência a abrasão.  

Este reforço possui 350mm de comprimento e 120 mm de altura. 

Este reforço é fixado logo abaixo do expansor. 

 

Faixa refletiva 

Possui faixa refletiva amarela e prata, de 50mm largura, antichama, conforme norma ISO 15025:2000, com ausência 

de danos após ensaios.  

Deve oferecer resistência ao calor com exposição a temperatura ensaio de 180º C no tempo de 5 minutos e a retração 

na largura e comprimento, é no máximo de 1,0% e com ausência de danos, conforme norma ISO 17493:2000.  

O desempenho retrorrefletivo deve ter fator mínimo de 1.20 conforme EN 471:2007, 6.1    

Esta faixa refletiva deve ser fixada na calça, com linha em meta aramida cor predominante clara (bege ou branca), em 

costura dupla, posicionada a 60mm acima da barra da calça. 

Faixa refletiva antichama 50mm amarela e prata, é fixada ainda na vertical laterais da calça, com 330 mm de altura. O 

objetivo é que o usuário possa ser melhor visualizado a distância.   

A faixa refletiva antichama amarela e prata de 50mm, antichama, deverá ter coeficiente de retrorreflexão, conforme 

norma EN 471:2007, 6.1, e índices de desempenho retrorrefletivo, que enquadre nesta norma, nos ângulos de 

observação, ângulo de entrada, especificação mínima cd/lx.m2.   

 

Bolsos cargos 

A fibra que é produzida este bolso cargo, e da 1a camada externa da vestimenta.  

Dois bolsos cargos posicionados nas laterais da perna da calça, tendo como referência parte superior do bolso à 340 

mm abaixo do cós.  

A parte mediana do bolso, no sentido vertical, esta posiciona no fechamento lateral da calça.  

O bolso cargo tem 160 mm de largura, 200 mm de altura e 50mm de profundidade ou altura. Possui tampa superior ao 

bolso com 80 mm de altura e 180 mm de largura.  



Na parte inferior da tampa do bolso, possui duas tiras de argolas e ganchos fixadas nas extremidades da tampa, 

medindo 25mm de altura e 50mm de comprimento ou largura.  

 

DETALHES DE CONFECÇÃO 

Verificação do desenho da vestimenta de proteção 

As vestimentas devem se enquadrar na norma EN 469:2005, 4.4 + A1:2006, e quando existir peças metálicas, todas 

devem ser cobertas com materiais antichama.   

Nas japonas deverá oferecer proteção adequada ao pescoço, tronco e braços e punhos, sobrepondo as pernas.  

Na calça deve oferecer proteção até região dos tornozelos 

Em toda parte da do conjunto, não deve existir diminuição do grau de proteção da vestimenta, para adequação de 

outros EPIs.  

 

Desempenho ergonômico 

As vestimentas de proteção, deve oferecer conforto e segurança ao usuário, de maneira que permita o uso sem 

dificuldades de vestir e despir. Deverá estar enquadrada na norma EN 469:2005, 6.13+A1:2006.  

A vestimenta de proteção, não deve ter superfícies cortantes, ásperas, saliente ou outros itens que possam 

comprometer a utilização.  

Os sistemas de ajustes e de fechamentos devem ser de fácil operação.  

Os movimentos típicos (levantar, sentar, abaixar, etc...) deverão ser feitos sem dificuldades.  

As vestimentas de proteção devem cobrir a área intencional de proteção durante os movimentos.  

Deve ser compatível ao uso com outros EPIs, tais como luvas, botas e balaclava.  

 

Costuras de fechamento da vestimenta de proteção 

O fechamento das vestimentas de proteção, deve ser feito com linha de 2 cabos torcido, número 50, em meta aramida 

na cor preta.  

Deverá ter no mínimo 3 pontos por centímetro linear, e quando possível, fazer embutida. 

Deverá oferecer resistência de força na costura de no mínimo 300 N, conforme norma ISO 13935-2:2014.  

 

Termo selagem no fechamento das costuras 2a camada 

A 2a camada na composição da vestimenta de proteção (japona e calça), que contem costura feita em maquina reta ou 

interlock, deverá receber uma fita de poliuretano de 25 mm no mínimo, sobre estas costuras, para que esta fita possa 

sofrer aquecimento e calandra ao mesmo tempo, para fazer a vedação dos perfuro que a máquina de costura gerou 

nesta película, de membrana expandida de PTFE (politetrafluoretileno) com não tecido de fibra meta aramida. Esta 

selagem visa evitar passagem de líquidos para dentro da vestimenta.  



Costuras da faixa refletiva  

As faixas refletivas, que deverão ser fixadas nas vestimentas de proteção, por meio de costura com maquina reta, deve 

ser no mínimo com 3 pontos por centímetro linear. 

As costuras devem ser feitas 2mm em paralela ao termino da largura da faixa. 

A linha de costura utilizada na faixa refletiva de 50mm amarela e prata, antichama, deve ser de cor predominante clara 

(bege ou branca).  

A quantidade de faixa refletiva amarela e prata, antichama, de 50mm, empregada na calça e japona, deve ser no 

mínimo 4.70 mts linear, ou 2.35 m2, como requisito mínimo para este desenho de vestimentas, conforme norma EN 

469:2005, 6.14 + A1:2006.  

 

Tamanhos da calça 

  PQ MD GD EG EGG 

Circunferência da cintura 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 

 

3. Garantia 

A empresa deverá fornecer garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. 


