Adaptador para Solda “Clip-on”
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Aplicação
O Adaptador para Solda MSA, Modelo Clip-on,
consiste numa combinação de Proteção à Visão com
uma larga opção de Proteção Respiratória, indicado
para trabalhos com soldas que oferecem riscos tóxicos.
O Adaptador Clip-on pode facilmente ser acoplado às
Peças Faciais Ultravue ou Ultra Twin da MSA,
tornando-as adequadas para operações com solda, onde
gases e fumos são gerados no processo de soldagem ou
corte.

Descrição
O Adaptador para solda Clip-on é confeccionado em
policarbonato, material que possui alta resistência a
impactos e respingos de soldas, mantendo estas
características mesmo em temperaturas de 38 a 132ºC.
O adaptador Clip-on é fixado às peças Faciais Ultravue
ou Ultra Twin através de um encaixe rápido na parte
externa do anel de fixação da lente das peças faciais. A
lente do adaptador Clip-on possui ampla área de visão
(114 mm x 133 mm), o que proporciona ótima
condição de trabalho.
O Adaptador para Solda vem equipado com uma
cobertura para lente resistente a impactos e respingos.
As lâminas para proteção visual (filtros) contra as
faixas nocivas do espectro são fornecidas
separadamente e encontram-se disponíveis em duas
tonalidades: 10 e 12.

Operação
Com o Adaptador para Solda Clip-on encaixado, as
Peças Faciais Ultravue ou Ultra Twin, podem ser usadas
normalmente.
A parte frontal do Adaptador possui um suporte móvel
para fixação da lâmina e da cobertura que, quando
posicionado para cima (aberto), permite uma visão clara
para os trabalhos preparatórios ou inspeção da solda.
Com apenas um movimento rápido da cabeça para baixo
o suporte móvel volta à posição de trabalho, sem a
necessidade de uso das mãos.

A lâmina filtrante é
inserida na parte
interna do trilho de
encaixe do suporte
móvel.

A cobertura de
proteção da lâmina
é inserida na parte
externa do trilho de
encaixe do suporte
móvel.

Informações para pedido
Referência
05-472859

03-38347
03-38277

Descrição
Adaptador para Solda Clip-on, para uso com
Peças Faciais Ultravue ou Ultra Twin, completo
com cobertura de proteção da lente, menos
lâmina filtrante.
Lâmina filtrante, tonalidade 10, para trabalhos
em alta temperatura.
Lâmina filtrante, tonalidade 12, para trabalhos
em alta temperatura.

Nota: Este boletim contém informações
gerais sobre o Adaptador para Solda
Clip-on. O equipamento somente deve
ser usado por pessoal treinado, com
pleno conhecimento de usos, aplicações e
limitações. As instruções que
acompanham o equipamento devem ser
lidas e observadas. Para maiores
detalhes, consulte a MSA do Brasil.
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