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sinalização

Os sinais inseridos nesta categoria visam advertir para uma situação, objecto ou acção susceptível de originar dano ou 
lesão pessoal e/ou nas instalações.  
Os sinais de Perigo devem possuir as seguintes características:

- Forma triangular; 
- Pictograma negro sobre fundo amarelo, margem negra (a cor amarela deve cobrir pelo menos 50% da superfície da 

placa). Alguns destes sinais podem estar 
presentes em rótulos de substâncias e/ou produtos, alertando para características destes produtos que possam constituir perigo.

Os sinais inseridos nesta categoria visam impedir que um determinado comportamento, susceptível de colocar em risco 
a segurança de um indivíduo. Os sinais de proibição devem possuir as seguintes características:

- Forma circular; 
- Pictograma negro sobre fundo branco, margem e faixa (diagonal descendente da esquerda para a direita, ao longo do 

pictograma, a 45º em relação à  horizontal) vermelhas  (a cor vermelha deve cobrir pelo menos 35% da superfície da placa). 

Os sinais incluídos nesta categoria visam prescrever um determinado comportamento. Os sinais de obrigação devem 
possuir as seguintes características:

- Forma circular; 
- Pictograma branco sobre fundo azul, (a cor azul deve cobrir pelo menos 50% da superfície da placa). 
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Sinalização de Perigo

Sinalização de Proibição

Sinalização de Obrigação
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Os sinais incluídos nesta categoria visam indicar, em caso de perigo, as saídas da emergência, o caminho para o posto 
de socorro ou local onde existem dispositivos de salvação. Os sinais de emergência as seguintes características: - Forma 
rectangular - Forma rectangular ou quadrada; 

- Pictograma branco sobre fundo verde (a cor - Pictograma branco sobre fundo verde ( a cor verde deve cobrir pelo  
menos 50% da superfície da placa). 

Os sinais inseridos nesta categoria visam indicar, em caso de incêndio, a localização dos equipamentos de combate a 
incêndio à disposição do utilizador. Os sinais relativos ao material de combate a incêndios devem possuir as seguintes 
características: 

- Forma rectangular ou quadrada; 
- Pictograma branco sobre fundo - Forma rectangular e quadrada.  
- Pictograma branco sobre fundo vermelho(a cor vermelha deve cobrir pelo menos 50% da superfície da placa).

Sinalização de Emergência

Sinalização de Incêndio

Sinalização de Obstáculos e Locais Perigosos

Todos os obstáculos ou locais perigosos que tenham potencial para causar acidente devem estar convenientemente 
sinalizados por dispositivos adequados. A sinalização de obstáculos e locais perigosos (vãos, buracos; desníveis, etc.) deve ser 
efectuada por intermédio de faixas de cor vermelho e branco ou amarelo e negro, alternadas com superfícies sensivelmente iguais e 
uma inclinação de cerca de 45º. Estas faixas devem circundar, a totalidade do obstáculo ou local perigoso.

Ref. 50585

Ref. 00610

Fita Adesiva Anti-Derrapante

• Fita adesiva anti-derrapante, auto-adesiva;
• Directiva: 45m x 5cm;
• Suporta temperaturas de 120ºC a -5ºC;
• Resistente a produtos químicos e água;
• Útil em rampas, átrios, passeios, escadas, docas, barcos, casas de banho e banheiras.

• Fita anti-derrapante com base auto-adesiva (18.3mt);
• Propociona anti deslize sobre superfícies lisas;
• Resitente e de fácil aplicação;
• Cores disponíveis: 
      - Preta 25mm de largura Ref. 00610;
      - Preta/Amarela 50mm Ref. 00612;
      - Preta 50mm de largura Ref. 00611;
• Conforme prova de resistência deslizante EN 13552 Categoria R13;
• A fita amarela/preta é utilizada para advertência de um possível risco de perigo (queda, tropeçar, golpe, ...), atenção, preocaução.



• 
•
•

Fita de sinalização de óptima qualidade (200mt x 7cm);
 Cores disponíveis: Branca/Vermelha Ref. 00108, Preta/Amarela Ref. 00109;
 Ideal  para sinalização de locais perigosos ou interdito a passagens.

Fita de Sinalização
Ref. 00108/9

259

• Fita de sinalização auto-adesiva reflectora;
• Linhas horizontais Ref. 00112 e linhas verticais Ref. 00113;
• Material: Polietileno;
• Cor: Branco/vermelho;
• Largura: 5cm;
• Comprimento: 10metros;
• Recomendado para trabalhos gerais, trabalhos nocturnos, sinalização de trânsito, entre outros.

• Fita de sinalização auto-adesiva;
• Material: Polietileno;
• Cor: Branco/vermelho;
• Largura: 5cm;
• Comprimento: 25metros;
• Recomendado para trabalhos gerais, trabalhos nocturnos, sinalização de trânsito, entre outros.

• 
• Vendido ao rolo;
• Recomendado para trabalhos gerais, construção civil, entre outros.

Rede de sinalização laranja (50mt x 1mt);
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Ref. 00602

Ref. 00110

Ref. 00118

Fita Adesiva de Sinalização

Fita de Sinalização Auto-Adesiva 

Rede de Sinalização

• Fita adesiva de sinalização de óptima qualidade, em PVC (33mtX50mm);
• Cores disponíveis:
                  - Branca/Vermelha Ref. 00602 
                  - Preta/Amarela Ref. 00603 
                  - Branca Ref. 00607
                  - Vermelha Ref. 00608
                  - Amarela Ref. 00609 
• Resitente à abrasão e visível à distância.
• A fita branca/vermelha é utilizada para indicar perigo imediato e/ ou proibição. A fita amarela/preta é 
utilizada para perigo de quedas, andaimes, tubos, vigas, entre outros.

Ref. 00112/3
Fita de Sinalização Auto-Adesiva 



• Corrente de sinalização vermelha e branca com 25 mt de comprimento;
 Argolas entrelaçadas, não soldadas de 8mm de diâmetro;
 Leve e lavável;
 Resitente a todo tipo de climas;
 Acessórios: Suporte para corrente Ref. 00121.

•
•
•
•

Ref. 00121
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• Flat cone de sinalização, vermelho/branco, 50cm;
• Flexível;
• Resitente a todo tipo de climas;
• Recomendado para trabalhos gerais, construção civil, e trabalhos em estradas.

• Cone de sinalização, 50cm;
• 100% Polietileno;
• Recomendado para trabalhos gerais, construção civil, entre outros.

• Suporte de sinalização vermelho e branco em plástico com base em borracha pesada, (85cm de altura);
• Acessório: Corrente de sinalização Ref. 00107;
• Recomendado para trabalhos gerais, construção civil, entre outros.

Suporte para Corrente de Sinalização

• Cone de sinalização, laranja/branco, 30cm;
 100% Polyetilene;
 Recomendado para trabalhos gerais, construção civil, entre outros.

•
•

Ref. 00101

Ref. 00102

Cone de Sinalização 30cm

Cone de Sinalização 50cm
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Ref. 00107

Ref. 00150

Corrente de Sinalização

Flat Cone de Sinalização 50cm



• 

•

Lanterna de mão extremamente leve, 3 LED’s Ultra luminosos, 3 lâmpadas brancas LED ultra luminosas 
(13.3cm);
•  Fabricada com material resistente aos impactos.

 Funciona com 3 pilhas alcalinas "N" (pilhas não incluídas), máximo 120 horas de funcionamento 
contínuo.
• Interruptor traseiro para funcionamento constante ou intermitente.
• Peso: 60gr.
• Norma ATEX Cat. 1 (Zona 0)

Lanterna Rotativa Magnética 
Ref. 00116/154
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• Lanterna para cabeça ou capacete, leve e muito potente.
• Modo de alta e baixa intensidade e autonomia até 24h, inclui 2 pilhas 1,5V AAA.
• LED higt flux de 5W com 10 000 horas de vida.
• Funciona até 6h em modo alto e até 24h em modo baixa intensidade.
• Inclui banda elástica e também de borracha para cabeça ou capacete.
• Resistente á água a 1 metro durante 1 hora.
• Recomendada para trabalhos com fraca visibilidade (trabalhos subterrâneos). 
• Peso: 85gr.

• Lanterna Vulcane leve, industrial resistente à água; 
• Lanterna de Xénon bi-pin de alta densidade 3W (emissão máxima de 24000 candeias);
• Autonomia das baterias: 10-13 horas máximo em uso contínuo. A bateria sem manutenção com 4,5 A/hora de 
potência pode ser carregada até 500 vezes;
• Caixa em ABS de alto impacto;
• Dimensões: 19.05 x 12.70 x 16.51 cm;
• Peso: 1.5kg;
• Recomendada para trabalhos com fraca visibilidade;
• Norma ATEX Cat. 3 (Zona 2)

• Lantera rotativa amarela de ligação ao isqueiro;
• Tamanho: 220x257mm;
• Ref. 00116
      - Voltagem - 12 V
      - Corrente - 1.7 A
• Ref. 00154
      - Voltagem - 24 V
      - Corrente - 0.9 A
• Lanterna magnética para colocar nos veículos
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Ref. 60301

Ref. 60303

Lanterna de mão

Lanterna de Mão/Tiracolo

Ref. 60299
Lanterna p/ Cabeça e Capacete

Lanterna cabeça 8 LEDs
Ref. 60308

• Lanterna para capacete/cabeça;
• Potente, impermeável, leve e resistente a intempéries;
• Com 8 LEDs super brilhantes;
• Utiliza três pilhas AAA (não incluídas);



• Semáforo portátil;
• Programador electrónico de fácil utilização;
• Sistema com controlo de erros para identificação dos mesmos;
• Programável desde um máximo de 9minutos e 50segundos por ciclo;
• Dispõe dos seguintes programas: Off, ciclo automático, intermitente e ciclo manual.

• Recomendado para obras onde seja necessário interrupção de trânsito em distâncias grandes.

Ref. 00155
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• Banda redutora de velocidade, preto/amarelo;
• Medidas: 50x90cm, com 5 cm de altura;
• Recomendado para colocação em estradas onde seja necessária a redução de velocidade. 

Ref. 00145

Ref. 00762

Banda Redutora de Velocidade 5cm

Semáforo obra júpiter

Espelho Panorâmico Interior

• Banda redutora de velocidade, preto/amarelo;
 Medidas: 50x60cm, com 3 cm de altura;
 Recomendado para colocação em estradas onde seja necessária a redução de velocidade.

•
•

Ref. 00146
Banda Redutora de Velocidade 3cm

• Espelho panorâmico de interior;
• Diâmetro de 60cm;
• Excelente visão para cantos, cruzamentos;
• Recomendado para escolas, hospitais, lojas e supermercados.
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Ref. 00103
Lanterna Intermitente s/ Bateria

• Lanterna rotativa amarela, com luz intermitente LED (18cm);

• Activação da foto célula;

• Plástico à prova de impactos e impermeável;

• Acessórios: Bateria 6 V para lanterna rotativa Ref. 00114.
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• Separador rodoviário com 1 mt de comprimento; 
• Cor vermelho Ref. 00148 e branco Ref. 00149;
• Possibilidade de encher com areia ou àgua, a areia torna-o mais pesado, garantindo assim a sua fixação ao solo; 
• Recomendado para trabalhos gerais, construção civil, entre outros.

• Raquete de sinalização verde/vermelho;
• Disponível também em duplo stop (Ambas as faces vermelhas);
• Cor vermelho/verde Refª00105 e vermelho/vermelho Ref. 00106;
• Recomendado para trabalhos gerais, contrução civil, trabalho nas estradas, coordenação de trânsito, entre outros.

• Sinalização para a identificação das vias de evacuação e saídas emergência

Ref. 00148/9
Separador Rodoviário

• Cavalete de sinalização para piso escorregadio, de cor amarela;
 Para colocar em locais com piso escorregadio;
 Recomendado para trabalhos de limpeza, etc.

•
•

Ref. 00115

Ref. 00105/6

Ref. P0001

Ref. P0032
Ref. P0180

Ref. P0009 Ref. P0030

Cavalete de Sinalização

Raquete de Sinalização

Sinais de Emergência
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Saída de
emergência

Saída

• Consulte-nos para saber disponibilidade da restante sinalização
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• Sinalização de extintores e bocas de incêndio

• Sinalização de advertência e de perigo

• Sinalização de agente de extintor

Sinais de Incêndio

Sinais de Perigo

Ref. P0400

Ref. P0451

Ref. P1110

Ref. P1329

Ref. P1111

Ref. P1243 Ref. P1281

Ref. P0453

Ref. P0402

• Consulte-nos para saber disponibilidade da restante sinalização
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• Todos os equipamentos de protecção deverão ter sinalização que indique o seu uso obrigatório.

• Sinalização de proibição para evitar comportamentos de risco

Sinais de Obrigação

Ref. P1430

Ref. P1675

Ref. P3490 Ref. P1710

Ref. P1734 Ref. P1737

Ref. P1629

Ref. P1453 Ref. P1465 Ref. P1511

Sinais de Proibição

• Consulte-nos para saber disponibilidade da restante sinalização
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•A sinalização adequada para situações em que é obrigatório o uso de dois ou mais  equipamentos de protecção individual

• Símbolos de Informação

• De acordo com código de estradas, os sinais de trânsito deverão ser executados em material reflectorizado e com aba

Sinais Compostos

Sinais de Informação

Sinais de Trânsito

Ref. P2132 Ref. P2210

Ref. P2501

Ref. P9001

Ref. P2638

Ref. P2480

Ref. P9005

Ref. P2507

Ref. P9130

Ref. P2581

Ref. P9241

Ref. P2229

• Consulte-nos para saber disponibilidade da restante sinalização


