
Transpirabilidade superior para
um excelente conforto



Peso do Tecido

Ensaios realizados de acordo com ASTM D737 - Permeabilidade do ar nos tecidos

Alta permeabilidade do ar = mais transpirabilidade
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6 oz.5.25 oz.7 oz.7 oz.6.5 oz.

Permeabilidade do ar - A permeabilidade, ou a facilidade com que o ar passa através do material têxtil.
O grau em que um tecido permite que o ar passe por ele.
ASTM – Organização de Padronização Americana para Testes Ensaios de Materiais (American Standard for Testing Materials)

Tecido não resistente
a chama 100% algodão

Tecido não resistente
a chama 65%

poliéster / 35% algodão

Tecido Genérico
Antichama

88/12”

• Excelente conforto
• Proteção multirrisco
• Categoria EPI 2 de acordo com a nora NFPA 70E
• Certi�cado NFPA 2112
• Leve e com excelente transpirabilidade
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Com mescla única, O tecido Westex® DH proporciona transpiração
excepcional e alto controle de umidade para manter o usuário mais confortável.
Westex® DH também conserva um excelente aspecto depois de lavagens,
excelente para a proteção ao Arco Elétrico, Fogo Repentino e respingo de
metal fundido.

®

Tecido com:

As informações desta publicação baseiam-se em testes conduzidos pela Westex ® , uma subsidiária da Milliken & Company, ou em seu nome, e representa a nossa análise dos resultados do teste. Não se destina a 
substituir quaisquer testes que possam ser únicos e necessários para sua instalação para que você determine a adequação de nossos produtos para sua finalidade específica. Uma vez que não podemos antecipar todas 
as variações nas condições do usuário final, a Westex ® não oferece garantias e não assume qualquer responsabilidade em relação a qualquer uso dessas informações. Como o uso de nossos produtos por cada cliente 
pode ser diferente, a informação que fornecemos, incluindo, sem limitação, recomendações, resultados de testes, amostras, instruções de cuidado / etiquetagem / processamento ou aconselhamento de marketing, é 
fornecida de boa-fé, mas sem garantia (incluindo treinamento físico) e sem aceitar qualquer responsabilidade ou comprometimento legal. Quaisquer resultados de testes reportados são baseados em testes-padrão de 
laboratórios, mas não devem ser utilizados para predeterminar o desempenho em situação de incêndio real. Cada cliente deve testar e ser responsável pelo seu uso específico, processamento futuro, etiquetagem, 
marketing etc. Todas as vendas são exclusivamente sujeitas a nossos termos-padrão publicados em www.milliken.com/terms (todos os termos adicionais / diferentes serão rejeitados), a menos que explicitamente 
acordado de outra forma em um documento assinado. Tenha atenção próximo de fontes de chamas ou calor intenso, e siga as Instruções de Cuidados – não lave com alvejantes ou amaciantes de tecidos.

Westex ® , UltraSoft ® e Milliken ® são marcas registradas da Milliken & Company.




