A Derradeira Barreira de
Umidade Infundida com
Transpiração
calor corporal

Patógenos transmitidos
pelo sangue

Produtos
químicos
industriais
tóxicos

O STEDAIR® GOLD
DEFINE O PADRÃO:
•
•
•
•
•

Estabilidade Térmica Aumentada
Durabilidade incomparável
TPP e THL líder da indústria
Resistência superior às chamas e ao calor
Conforto ideal

TPP médio
40-45
THL médio
260-270
disponível numa vasta gama
de compósitos
Transpiração
calor corporal

Membrana Bicomponente Respirável
STEDAIR® resistente àpenetração
de água, sangue, ﬂuídos corporais
e produtos químicos comuns.

Benefícios do produto STEDAIR® Gold:
•
•
•
•

Fibras PBI® / Kevlar® de alto desempenho
Tecnologia bi-componente ePTFE
Resistente à penetração viral e química
Edição certificada da NFPA 1971-2018

A informação aqui é de caráter não vinculativo sendo apenas informação geral tão somente. A Informação é fornecida sob a condição de que
as pessoas que a receberam, farão suas próprias determinações conforme sua conveniencia e de seus propositos previamente ao uso. Em
nenhum caso Stedfast Inc. será responsável por danos de qualquer natureza resultante do uso de ou em confiança da informação desse
documento ou dos produtos os quais as informações referem-se, Stedfast Inc. não faz nenhuma representação ou garantia quanto à precisão
ou plenitude das informações.

A Derradeira Barreira de
Umidade Infundida com
Substrato tri-blend exclusivo laminado em
uma membrana de ePTFE respirável
PBI® (20%) Kevlar® (30%) Nomex® IIIA (50%)

Proteção Superior contra Chamas
Stedair® Gold combinado com fibras de PBI® e Kevlar®
de alto desempenho, oferece conforto enquanto
mantém maior estabilidade térmica, durabilidade
incomparável e resistência superior ao calor e à chama.
Comprometidos com a engenharia de barreiras de
umidade que combinam o mais alto grau de proteção,
desempenho e conforto.

Projetado com os principais fabricantes da América,
Stedair® Gold oferece a proteção máxima para o serviço
de bombeiros.
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