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O vestuário de trabalho Insect Shield®, é vestuário impregnado com insecticida de longa duração, 
para indústrias de petróleo e gás, mineração, silvicultura e os seus subcontratantes em locais onde 
as doenças transmitidas por insectos são endémicas. 

Todos os dias, milhões de trabalhadores são expostos a insectos que podem transportar doenças 
perigosas como malária, febre de dengue, tripanossomíase africana (mosca tsé-tsé), Filariose Lin-
fática (Elefantíase), leishmaniose, e outras doenças perigosas.

O tratamento de insecticida no vestuário de trabalho Insect Shield®, e permetrina de longa du-
ração que e impregnado no tecido dura o minimo de 70 lavagens, é uma solução necessario para os         
trabalhadores que se encontra em locais de risco. 

No compromisso com procedimentos de segurança e saúde a Insect Shield® facilita a protecção dos 
trabalhadores em risco, não só salva vidas como também assegura a produtividade dos projectos 
em minimizar a responsabilidade e o risco.

Registo EPA: A capacidade de repelência do vestuário com o tratamento de Insect Shield® está registada no 
Registro de Pesticidas - Agencia de Protecção Ambiental (Environmental Protection Agency - EPA) para durar até 70 
lavagens a vida útil esperada de uma peça de vestuário

ExxonMobil: A linha de produtos de Insect Shield® foi aprovada pela ExxonMobil para classificação de 100               
lavagens. “ExxonMobil Development Company exige que todo o pessoal que trabalha em ambientes de malária 
tomam medicamentos de prevenção da malária e utilizam vestuário tratado com insecticida de longa duração.” - 
Relatório de Cidadania Empresarial 2009/Segurança e Saúde no Local de Trabalho

Oeko-Tex: Insect Shield®  foi testado em conformidade com normas de Oeko-Tex (Standard 100). O Instituto           
Oeko-Tex na Suíça é especializada em testes de têxteis para substâncias nocivas

Militares dos EUA: Insect Shield® é um fornecedor aprovado pelo Exército dos EUA e do Corpo de Fuzileiros Navais 
dos EUA. O Exército dos EUA implementam o tramento de permetrina de longa duração em todas os fardamentos
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Repelente de insectos, Leve, Confortável, Protecção Ultravioleta 
de Factor 30+ UPF, Secagem rápida 

• 100% algodão, 150g/m² cordão de sarja
• Manga comprida, com botões de punho
• Dois bolsos no peito
• Bainha na borda da camisa
• Logotipo do Insect Shield® na manga direita

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

Repelente de insectos, Leve, Confortável, Protecção Ultravioleta 
de Factor 30+ UPF

• 60% algodão / 40% poliéster
•  30+ Protecção UPF
•  A mistura de tecidos facilita no cuidado
•  Manga comprida
•  Botões claros com tom de chifre
•  Bolsos de aba no peito com fecho de velcro
•  Bolso com velcro na manga direita
•  Mangas enroláveis
•  Parte traseira ventilada
•  Acabamento na borda da camisa com bainha
•  Punhos com dois botões
•  Logotipo do Insect Shield® na manga direita

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CAMISA DE MANGA COMPRIDA

CAMISA DE MANAGA COMPRIDA PRO

CÓDIGO: IC-ZS7
COR: Pedra

CÓDIGO: IS-SUN3
COR: Azul, Índigo, Linho, Sálvia

50
UPF

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
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Repelente de insectos, resistente a rugas,
confortável
•  100% algodão
•  Manga comprida
•  Resistente a rugas durante a vida util - Anti-Rugas
•  Bolso no peito esquerdo
•  Botões perolizados
•  Prega central nas costas
•  Punhos ajustáveis
•  Costura de agulha única
•  Logotipo do Insect Shield® na manga direita
•  Aumento moderado de preço para tamanhos 2XL e acima

Repelente de insetos, Confortável, Durável

•  MODA ATUALIZADA
•  100% algodão, 250g/m² cordão de sarja
•  Ajuste regular, conforto avançado
•  Desbotamento e resistente a rugas
•  Dois bolsos de carga laterais com fecho oculto de zíp
•  bolso em cada lado dos bolsos de carga 
• Botão de mola metalica no fechamento da cintura

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CAMISA HOMEN OXFORD RESISTENTE A RUGAS

CALÇA DE HOMEN MULTI USO

CÓDIGO: IS-NS6
COR: Azul Claro

CÓDIGO: IS-DP6
COR: Cáqui

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

A repelência eficaz e inodora 
fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para 
durar até 70 lavagens, além da 
vida útil, da maioria das peças de 
vestuário. O vestuário repelente 
da Insect Shield® são registrados 
(EPA) para repelir mosquitos, pi-
olhos, pulgas, carraças, formigas, 
moscas, sarna e outros artropodes

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
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Repelente de insetos, Confortável, Durável

•  MODA ATUALIZADA 
• 100% algodão, 250g/m² cordão de sarja
•  Ajuste regular com conforto avançado
•  Desbotamento e resistente a rugas
•  Bolsos de altura dos joelhos com fecho oculto de zíp
•  Bolso em cada lado dos bolsos e carga 
• Botão de mola metalicano no fechamento da cintura

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CALÇA DE HOMEN MULTI USO

CÓDIGO: IS-VP7
COR: Cáqui, Azul Marinho

•  Calça em lona 100% 250g/m²
•  Bolsos frontais estilo Jean com porta moedas
• Bolsos de altura dos joelhos
•  Bolsos traseiros com camada dupla reforçada
•  Costura de agulha tripla 
•  Reforço de rebite nos bolsos frontais
•  Presilhas de cinto extra largas
•  Logotipo do Insect Shield® acima do bolso direito traseiro

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CALÇA DE HOMEN MULTI USO

CÓDIGO: IC-VP5
COR: Pedra

50
UPF

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
ALTA

VISIBILIDADE



V
E

ST
U

Á
R

IO
 R

E
P

LE
N

TE
 A

 IN
SE

C
TO

S

28

•  Calça em lona 100% 250g/m²
•  Bolsos frontais estilo Jean com porta moedas
•  Bolsos de altura dos joelhos
•  Bolsos traseiros com camada dupla reforçada
•  Costura de agulha tripla 
•  Reforço de rebite nos bolsos frontais
•  Presilhas de cinto extra largas
• Fita de Alta Visiblidade nas pernas
•  Logotipo do Insect Shield® acima do bolso direito traseiro

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CALÇA DE HOMEN MULTI USO ALTA VISIBILIDADE 

CÓDIGO: IC-VP5-HV
COR: Azul Marinho, Pedra

• 60% algodão com 40% políster 150g/m² cordão de sarja
• Manga comprida
•  Punhos com dois botões
•  Bolsos de aba no peito com fecho de botão
•  Acabamento na borda da camisa com bainha
• Fita de alta visiblidade em áreas críticas
• Logotipo do Insect Shield® na manga direita
• Protecção Ultravioleta de Factor 50+ 
•  Resistente a rugas
• Tamanhos: S - 4XL
• Tamanhos superiores por encomenda somente

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CAMISA TOM DUPLO ALTA VISIBLIDADE

CÓDIGO: IC-ZS10-HV
COR: Laranja/Azul Marinho
         Amarelo/Azul Marinho

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
ALTA

VISIBILIDADE

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
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• 100% algodão, 100% 150g/m² cordão de sarja
• Manga comprida
•  Bolsos de aba no peito com fecho de botão
•  Acabamento na borda da camisa com bainha
• Fita de alta visiblidade em áreas críticas
• Logotipo do Insect Shield® na manga direita 

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

•  100% algodão popelina 180g/m²
•  Mangas compridas, com zíp frontal de duas vias
•  Dois bolsos no peito, um com aba com aperto de mola 
• Porta caneta
•  Dois bolsos frontais
•  Dois bolsos traseiros com reforço
•  Punho ajustável com mola
•  Cintura elástica
•  Três bolsos utilitários e alça de martelo
•  Laço de cabide na nuca
•  Fita reflexiva de alta visibilidade frente e costas, parte 

inferior, mangas
•  Logotipo do Insect Shield® na manga direita

CAMISA DE CORDÃO DE SARJA ATLA VISIBLIDADE

FATO MACACO ALTA VISIBLIDADE

CÓDIGO: IC-ZS7-HV
COR: Azul Claro, Pedra

CÓDIGO: IC-KC4-HV

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
ALTA

VISIBILIDADE

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
ALTA

VISIBILIDADE

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo 
vestuário Insect Shield® está registada (EPA) 
para durar até 70 lavagens, além da vida útil, 
da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) 
para repelir mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, 
formigas, moscas, sarna e outros artropodes
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• 55% algodão 45% poliéster
• 136g/m² cordão de sarja, Manga comprida
• Logotipo do Insect Shield® na manga direita

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CAMISA DE CORDÃO DE SARJA

CAMISA DE MANGA COMPRIDA

CÓDIGO: IS-ZS2
COR: Pedra

CÓDIGO: IS-SUN4
COR: Pedra, Azul

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

• 55% algodão 45% poliéster
• 136g/m² cordão de sarja, Manga comprida
• Logotipo do Insect Shield® na manga direita

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes
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Repelente de insectos, resistente a rugas, confortável
• 100% algodão
•  Manga comprida
•  Resistente a rugas durante a vida util - Anti-Rugas
•  Botões perolizados
•  Punhos ajustáveis
•  Costura de agulha única
•  Logotipo do Insect Shield® na manga direita

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect Shield® 
está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além da vida útil, da 
maioria das peças de vestuário. O vestuário repelente da Insect Shield® 
são registrados (EPA) para repelir mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, 
formigas, moscas, sarna e outros artropodes

CAMISA MULHER OXFORD RESISTENTE A RUGAS

CAMISA GOBI DE MANGA COMPRIDA

CÓDIGO: IS-NS7
COR: Azul Claro

CÓDIGO: LW005
COR: Azul da Provença

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

• 100% poliéster
• Camisa de botão na frente com mangas e gola em malha
• Tecido com protecção ultravioleta UPF reduz a exposição à 

radiação UVA / UVB prejudicial
• Tecido absorvente de umidade
• Ventilação de malha nas costas
• Mangas enroláveis
• Os produtos Insect Shield® são apropriados para utilização 

por toda a família
• Sem restrições de utilização

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes
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Repelente de insectos, Confortável e Durável

• 97% algodão/3% spandex, 200g/m² cordão de sarja
• Sente-se ligeiramente abaixo da cintura
• Relaxado a volta das ancas
• Perna recta
• Cintura elástica com interlinha elástica para evitar abertura 

na parte de trás
• Fecho de gancho e olho
• Dois bolsos frontais
• Bolsos de trás reforcados

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

Repelente de insectos, Confortável e Durável

• 97% algodão/3% spandex, 200g/m² cordão de sarja
• Sente-se ligeiramente abaixo da cintura
• Relaxado a volta das ancas
• Perna recta
• Cintura elástica com interlinha elástica para evitar abertura 

na parte de trás
• Fecho de gancho e olho
• Dois bolsos frontais
• Bolsos de trás reforcados

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

CALCAS DE MULHER CORDÃO DE SARJA

CALÇA DE MULHER CORDÃO DE SARJA

CÓDIGO: IS-DP1
COR: Cáqui, Azul Marinha

CÓDIGO: IS-DP1
COR: Cáqui, Azul Marinha

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA

50
UPF

REPELENTE 
DE 

INSECTOS

FACTOR DE 
PROTECÇÃO 

ULTRAVIOLETA
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Repelente de insectos, Confortável, Sola acolchoada

•  76% Malha (algodão penteado), 21% Nylon, 3% Lycra
•  Sola acolchoada para maior conforto
•  Pequeno logotipo Insect Shield® em cada meia
•  Vendido em embalagens de dois pares

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

MEIAS DE MALHA

CÓDIGO: IS-HCS1
COR: Preto, Cáqui

Repelente de insectos e Durável

• A aba de algodão e a aba do pescoço bloqueiam o sol e a 
maioria dos raios ultravioleta 

• Logotipo do escudo de insectos na aba do pescoço 
• Capacete duro não incluído

A repelência eficaz e inodora fornecida pelo vestuário Insect 
Shield® está registada (EPA) para durar até 70 lavagens, além 
da vida útil, da maioria das peças de vestuário. O vestuário 
repelente da Insect Shield® são registrados (EPA) para repelir 
mosquitos, piolhos, pulgas, carraças, formigas, moscas, sarna e 
outros artropodes

ABA PROTECTORA PARA CAPACETE

CÓDIGO: IS-HSS1
COR: Cáqui
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NOTAS


