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Proteção Auditiva 

Thunder T1 

 

 

ABAFADORES PARA BLOQUEIO DE RUÍDOS 

Thunder® T1 

 

Descrição do produto: 

Abafadores para bloqueio de ruídos em construção dielétrica. Tem 
tecnologia de controle de fluxo de ar e almofadas substituíveis. 

 

Características: 

 Tecnologia patenteada de controle de fluxo de ar para uma 
ótima atenuação também em baixa frequência; 

 Construção dielétrica (sem partes metálicas);  

 Almofadas que se ajustam à pressão e são substituíveis; 

 Ajuste de altura quick-click, que permanece fixo durante o uso; Faixa de fixação externa indeformável. 

 

 

Aplicação: 

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na 
norma local, de acordo com a tabela de atenuação a seguir. 

 

Atenuação NRRsf: 20 dB Classe: B 

 

Valores de atenuação de acordo com a norma ANSI S12.6-1997B. 

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 Valor NRR 

Valor médio (dB) 11 18 24 29 27  26  30 

20 
Desvio 

Padrão (dB) 
3 1 2 3 2  3  4 

 

 
Restrição de uso: 

 

Para que a audição não sofra danos, os abafadores não devem ser utilizadas quando, mesmo com seu uso, 
o nível de ruído for maior que o limite superior estabelecido na norma local. Também não devem ser 
utilizadas quando seu uso for realizado com um nível de ruído abaixo do limite inferior, pois a sobreproteção 
pode colocar o usuário em risco de não escutar os sinais e advertências importantes, como, por exemplo, um 
alarme de incêndio. 
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Vida útil: 

 

Após aberta a embalagem, a vida útil do abafador é de 24 meses, considerando-se o uso contínuo em uma 
jornada média de trabalho de 8 horas. 

Os protetores podem ser substituídos em um prazo menor que o sugerido de acordo com a influência do 
ambiente e da atividade de trabalho, sem que a vida útil máxima for atingida. A substituição deve ser feita 
sempre que necessário, ou seja, quando o produto apresentar deformação, quebra ou alteração em sua 
forma, dimensão ou cor original. 

 

A data de validade máxima do produto é de 5 anos após a sua fabricação. 

 

 
Certificado: 

 

C.A. nº: 15.247 

Aprovado de acordo com: EPA (Estados Unidos) CSA (Canadá) AS/NZS (Austrália) 

BGIA, Cert. N° 0401096 (CE) 

 

 

Materiais: 

 

Arco: POM 

Ajuste deslizante: PC/PBT 

Copa: PP 

Revestimento interno: PUR-E 

Aro: PP 

Almofada: PVC/PUR-E 

 

Faixa de temperatura de operação: -20°C até +60°C 

 

Peso e dimensões: 

 

Peso unitário: 186 g  
Espaço dentro da copa: 

Largo: 38 mm  
Comprimento 68 mm  

Ajuste de altura: 32 mm  

Força do arco: P=9,8, M=9,7, G=9,5 N/ 8,5 N  
Posição: Sobre a cabeça 

 

 

Acessórios: 

 

1010974-BR – Kit Higiênico. Saco de plástico que contém duas almofadas e dois revestimentos internos. 
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Código: 

 

Código Descrição 
Código de 

harmonização 
País de origem 

1010928-BR Thunder T1 39269099 China 

 

 
 
 

ADVERTÊNCIA: Estas especificações técnicas contêm apenas uma visão superficial do produto. Não existem advertências nem instruções importantes neste 
arquivo. A Honeywell Safety Products recomenda que todos os usuários dos produtos tenham treinamento e  que todas as advertências e instruções do 
produto sejam lidas e compreendidas antes do seu uso. Deve ser feita uma completa avaliação da área e dos seus riscos, bem como a identificação do 
equipamento de proteção pessoal ideal para o ambiente de trabalho. NÃO LER, NÃO SEGUIR AS ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DO PRODUTO E NÃO 
REALIZAR UMA AVALIAÇÃO ADEQUADA DO RISCO PODE OCASIONAR LESÕES PESSOAIS GRAVES, DOENÇAS OU MORTE. 
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produto sejam lidas e compreendidas antes do seu uso. Deve ser feita uma completa avaliação da área e dos seus riscos, bem como a identificação do 
equipamento de proteção pessoal ideal para o ambiente de trabalho. NÃO LER, NÃO SEGUIR AS ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DO PRODUTO E NÃO 
REALIZAR UMA AVALIAÇÃO ADEQUADA DO RISCO PODE OCASIONAR LESÕES PESSOAIS GRAVES, DOENÇAS OU MORTE. 

 


