
Joelheira antiderrapante

Proteção corporal: linha ergonómica

Descrição e composição:

Joelheira à base de poliéster e polipropileno, com espuma EVA de 15 mm no 

interior.

A joelheira oferece um acabamento com textura rugosa no protetor de plástico 
para proporcionar aderência em pavimentos lisos e/ou escorregadios.

Desenhada para oferecer apoio extra ao joelho.  

Alivia a dor nos joelhos e previne possíveis lesões durante trabalhos em posturas 
forçadas.

Protege as articulações dos joelhos. Ajusta-se rápida e comodamente graças às 
suas tiras de velcro reguláveis.

Tamanho: único

CE

Acabamento rugoso:
ANTIDERRAPANTE

Fecho de velcro

Material: elástico
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Ref. Produto

912.341 Joelheira ANTIDERRAPANTE



Proteção corporal: linha ergonómica

Norma e certifi cação

Aplicações

Conservação

Armazenagem - Caducidade

Indicações

Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

CE. Fabricada em conformidade com as exigências essenciais de sanidade e de segurança 
especifi cadas no Anexo II do Real Decreto 1407/1992 de 20 de novembro.

Dado o seu acabamento rugoso, é especialmente indicada para trabalhos em superfícies lisas 
ou muito derrapantes.

Também é recomendável em atividades que exijam:
- Apoio extra na zona dianteira do joelho.
- Posturas forçadas. 
- Prevenção de entorses e distensões, redução da dor provocada por tendinites…

Setores: construção, indústria mineira, trabalhos fl orestais, desporto, automóveis... Em resumo, 
qualquer âmbito em que o joelho precise de um apoio adicional.

Guardar na embalagem original em local ventilado e seco. Pode deteriorar-se com o uso. 
Inspecionar regularmente e substituir se estiver em mau estado ou muito usada.

Lavar com água morna e sabão com a ajuda de um pano ou esponja. Não lavar à máquina 
nem utilizar detergentes fortes. Secar e guardar na embalagem original. Este produto foi 
concebido para uso individual e não deve, por isso, ser usado por pessoas diferentes por muito 
cuidadosamente que se lave.

Embalagem individual: Par de joelheiras
Caixa de 24 unidades

CÓD. BARRAS CÓD. BARRAS CAIXA
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