Uma única solução para transporte, manuseio e
contenção de líquidos!

Produtos Ecológicos
para contenção de líquidos

O transportador de tambores EcoPolyBlend™ facilita o
manuseio, contenção e o processo de dispensar produtos
químicos perigosos. Unidade portátil com rodinhas, transporta
tambores facilmente. Desenho ergonomico com bloqueio de
inclinação, proteje de danos na coluna durante o manuseio.
Possui duas tiras para fixar tambores de até 200 litros. Absorve
até 250 litros de líquido na função de contentor. O reservatório
de contenção e de fácil acesso para limpeza e todo o carrinho
é produzido em Polietileno 100% recilado. São resistentes a
produtos corrosivos e possuem uma vida útil longa. Na cor preta,
ajuda a esconder a sujeira.

Modelo fabricado em
material 100% reciclado;
Produto verde validados pela
"UL Environment"

MEETS

FIRE

CODES

Reservatório de
contenção aparente
28663

Amarelo (não reciclado)

fornecido por encomenda

Transportador de Tambores EcoPolyBlend™
Descrição

Capacidade de Contenção
(Litros)

Carrinho de Transporte

250

Carga
Capacidade

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt

Preto
Modelo

WHS

Peso
(kg)

567 kg

813 x 1829 x 660 mm

28665

A,E

57.0

Uma maneira amigável ao meio ambiente de coletar
líquidos e manter tambores limpos.
Funis EcoPolyBlend™ se encaixam em tambores de 110 e 200 litros.
Com uma ampla abertura, facilita despejar líquidos facilmente no local
desejado. Grande, e flat no pescoço do funil, permite escoar latas de
tintas, filtros, baldes e outros containers. Funil fabricado para produtos
inflamáveis, inclui uma válvula com sistema antichamas, Tampa
com rosca para fechamento e válvula de alívio de pressão para altas
temperaturas. Gancho moldado no corpo do funil, armazena tampa
opcional.

Funis de Contenção EcoPolyBlend™
Descrição do
Produto
Funil para não inflamáveis
Funil para inflamáveis
Tampa para funil 28680

Cap. de Contenção Externo 				
(Litros)
Dia x Alt		
Modelo
WHS
9
9
–

533 x 83 mm 		
533 x 83 mm		
482 x 32 mm		

28680
28681
28682

E
—
E

Peso
(kg)
2.0
3.0
2.0

Modelo fabricado em
material 100% reciclado;
Produto verde validados pela
"UL Environment"

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Aprovado para transporte de materiais perigosos

Produtos Ecológicos

Containers com dupla utilidade, para conteção de materiais sólidos
e líquidos e com capacidade de 360 litros. São aprovados DOT/UN.
Fabricados 100% em Polipropileto os containers são resistentes a
intempéries, produtos químicos, entre outros, para transportes com
segurança por terra, ar e mar. Tampa com rosca para fechamento,
facilita o manuseio e armazenagem do conteúdo com segurança.
O transporte dos containers são fáceis e podem facilmente, com
3 posições de encaixe, serem transportados por empilhadeiras.
Quando vazios, podem ser empilhados para ocupar menos espaço
de armazenamento.

para contenção de líquidos

• Na cor amarela em material de Polipropileno, são
certificados DOT/UN com classificação máxima “X” para 		
grupos solidos de pacotes I, II, III para até 340 litros
• Os containers EcoPolyBlend™ na cor preta, são fabricados 		
em Polietileno 100% reciclado, tornando-os uma excelente
opção como um produto ecológicamente correto. São 		
certificados DOT/UN com classificação “Y” para grupos 		
sólidos II e III para até 300 litros

28201

28203

Containers de Grande Capacidade
Descrição
Container Amarelo
Container Preto

Material Cap. de Contenção
Reciclado
(Litros)

Dim. Externas
Dia Ext x Alt

UN				
Cert. Nr
Normatizado
Modelo
WHS

Peso
(kg)

Nenhum

360

787 x 1099 mm

1H2/X340/S

DOT, UN

28201

E

21.0

100%

360

787 x 1099 mm

1H2W/Y300/S

DOT, UN

28203

E,A

21.0

Contenção segura, efetiva e econômica
para tambores de 200 litros.

Modelo fabricado em
material 100% reciclado;
Produto verde validados pela
"UL Environment"

Os centros coletores são fabricados em Polietileno
100% reciclado com grande resistência ao tempo e à
maioria dos produtos químicos. Fazem a contenção
de líquidos. Com encaixes para empilhadeira,
podem ser facilmente transportados.

28685 com funil 28680
em balde de aço 28270

MEETS

FIRE

CODES
28683

Centro de Coleta EcoPolyBlend™ para 2 ou 1 Tambor
Descrição do
Cap. de Contenção Dim. Externas		
		
Larg x Prof x Alt		
Modelo
WHS
Produto
(Litros)
Centro de coleta para 2 tambores
681
1524 x 991 x 1194 mm 		 28683
E
Centro de coleta para 1 tambor
250
838 top dia x 806 mm		 28685
E,A
Balde de Aço
fits 28685		 28270
E

Peso
(kg)
36.0
20.0
6.0

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Módulos amigaveis ao meio ambiente fabricados
em Polietileno 100% reciclado, combinam
armazenagem compacta de tambores e excelente
contenção de líquidos.

Produtos Ecológicos
PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS

O sistema de gerenciamento de tambores EcoPolyBlend™
organiza o armazenamento para máxima eficiência e
produtividade. Ocupa menos espaço, com design arrojado
para empilhamento, armazena até quatro tambores de 110 e/
ou 200 litros com líquidos inflamáveis de classe 1B ou 1C. São
fabricados em Polietileno 100% reciclado dando ao produto
ótima resistência química – previnindo corrosão, deterioração,
vazamento, e assegurando uma vida útil longa. Moldados em
para travar os tambores quando encaixados, permite máxima
segurança. O sitema consiste de três partes: Um módulo base,
um módulo de empilhar e uma prateleira dispensadora de
líquidos.
O módulo base é o principal componente do sistema. Foi
projetado para acomodar 2 tambores com um peso total de
1388kg. Com encaixes próprios, empilhadeiras podem remanejar
o módulo pela planta. O reservatório de contenção de líquidos
é aparente e suporta uma quantidade de 250 litros. Com um
desenho apropriado de ampla abertura, a limpeza se torna uma
atividade fácil.
O módulo de empilhar dobra a capacidade total do sistema,
possibilitando a armazenagem de 2 tambores adicionais com
um peso total de 680kg. Na ocasião de aramazenar tambores de
110 e 200 litros, os tambores menores devem ser encaixados no
módulo superior de empilhamento.
A prateleira adaptável suporta o peso de até 27 kg, e é
facilmente montada com segurança, para auxliar despejar o
conteúdo dos tambores do nível superior.

Modelo fabricado em
material 100% reciclado;
Produto verde validados pela
"UL Environment"

Reservatório de Contenção
Aparente para fácil limpeza
e gerenciamento

28667 Base

MEETS

FIRE

28669 Módulo empilhável

CODES

28671 Prateleira

Sistema de Gerenciamento de Tambores EcoPolyBlend™
Descrição do Capacidade de Contenção
Produto
(Litros)
Módulo Base
Módulo Empilhável
Prateleira

250
–
–

Carga
Capacidade

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt

Preto
Modelo

WHS

Peso
(kg)

1388 kg
680 kg
27 kg

1245 x 1499 x 660 mm
1245 x 1168 x 305 mm
495 x 476 x 419 mm

28667
28669
28671

A,E
E
E

63.0
32.0
5.0

Amarelo (não reciclado)

fornecido por encomenda
Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Gabinetes de Segurança
Os gabinetes de segurança da Justrite oferecem alta performance
para armazenagem e proteção de líquidos inflamáveis.
Sure-Grip® EX
Portas com auto
encaixe garantem
que se fecharão em
sequencia e asseguram
um fechamento firme
de cima à baixo
(em modelos de
autofechamento).

Dispositivos especiais
mantém as portas bem
abertas e derretem a
74˚C para fechamento
automático (em modelos
de autofechamento).
Parede dupla em
aço de 1mm com
distância de 38mm entre
ambas para isolmento
de ar.
Portas de fácil
fechamento; maçaneta
não necessita de rotação
manual para atender
travamento mandatório
em condições de fogo.
Totalmente soldados, sem
rebites, a sua contrução
robusta mantém o
formato original em uma
longa vída útil. Oferece
maior proteção em casos
de incêndio por não
permitir que se entorte,
abrindo espaços de flxo
de oxigêncio.

Prateleiras de segurança
SpillSlope™ direcionam
com segurança líquidos
derramados para
recipiente de conteção.
Atendem os padrões de
fixação ANSI e suportam
uma carga de 159kg.

Acabamento hybrido
em Epoxy e Poliéster
fornece resistência a
produtos químicos
e UV

Encaixes precisos
das prateleiras, são
soldados para uma
maior segurança e
firmeza. Impossibilitam o
desencaixe.
Trinco de três
posições asseguram a
segurança do conteúdo
armazenado.
Possui conector para
aterramento na parte
laterial externa.

Dobradiça especial
promove um fechamento
suáve.

Recipiente de contenção
de líquidos de 51 mm
(com capacidade de até
19 litros em modelos de
170 litros) atendem os
requerimentos US EPA.

Acabamento com pintura
a pó resitente a produtos
químicos e livre de
chumbo, internamente
e externamente, possui
aparecia brilhante e
minimiza os efeitos de
humidade e corrosão.

Pés ajustáveis para
nivelar gabinete em pisos
irregulares.

Qualidade

Duas aberturas
de ventilação com
dispositivo antichamas,
estratégicamente
posicionadas embaixo
e em cima na parede
oposta.

Atendem normas US OSHA 29 CFR
1910.106 e NFPA Code 30, seção
4.3.3; Certificado FM

GARANTIA

10 anos

APPROVED

Mecanisno para acesso livre
de obstrução para parte
superior do gabinete em
modelos com portas de
autofechamento.

Maçaneta U-Loc™ inclue
chave original e uma cópia
e podem ser trancadas com
cadeados (não fornecidos),
para maior segurança.

Alerta de perigo - HazAlert™
- com etiqueta refletiva para
boa visibilidade em situações
de incêndio. “flammable
– Keep Fire Away” em 3
idiomas, Inglês/Espanhol/
Françês.

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Características Químicas
e Problemas de Capacidade

Tamanho e tipos de containers a serem armazenados:

Determine o armazenamento de containers de segurança, tambores de
110 e 200 litros, latas de tintas pequenas, garrafas de 4 litros, aerosols,
containers dispensadores ou outros containers similares.

Necessidades de Capacidade:
Gabinetes especiais são disponíveis para necessidades específicas,
enquanto gabinetes maiores oferecem espaço adicional de
armazenagem.

Armazenagem de tipos de produtos químicos:

Safety
Amarelo paraCabinets
líquidos inflamáveis
for CORROSIVES
Branco ou Cinza para líquidos
inflamáveis
Vermelho para combustíveis
Azul para líquidos corrosivos
Verde para pesticidas e
inseticidas

Utilizando diferenciação por cores e etiquetas como prática de
armazenagem, auxilia identificar, organizar e segregar líquidos
facilmente.



Sempre armazene produtos químicos em em containers fechados.
Limpe respingos imediatamente. Posicione gabinetes em lugares
arejados e de baixa humidade.

☺

Conveniência, Proteção e
Fatores Normativos
Preferências para modelos de portas:

Modelos de portas, usualmente são escolhidos por necessidade.
Gabinetes com portas de autofechamento e tranca automática proporcionam segurança adicional.

Manual

As portas abrem manualmente a 180
graus e quandro fechadas, se trancam
automaticamente.

Autofechamento

Este modelo se fecha e tranca automaticamente
quando liberadas. Possui um mecanismo de
fechamento embutido permitindo uma maior área
na prateleira superior. Ligações de dispositivos
mantém as portas abertas durante utilização e se
derretem a 74ºC para automaticamente fechar as
portas, em caso de incêndio.

Maçaneta Sure-Grip® U-Loc™

Maçaneta de autotravamento são operadas
facilmente, mesmo com luvas de proteção. Por
serem embutidas, previnem batidas e acidentes
de passagem. Material apropriado para uma
pegada segura. Fornecida com 2 chaves.

Mecanismo de autotravamento:
Todos gabinetes possuem portas com sistema de autotravamento de três
pontos, assegurando o fechamento completo, mesmo sem girar a maçaneta.
Com isto, promovem uma maior segurança contra incêndios. Uma porta de
autofechamento é necessária para proteção em condições de incêndio.

Dobradiça:
Todos os gabinetes possuem uma dobradiça especial para fechamento suáve,
um fechamento de três pontos com fechadura e mecanismo exclusivo de
autotravamento em todas os estilos de portas de gabinetes.

Sistema de trava redonda

Regulamentações:
Desenvolvidos para atender as normas U.S. OSHA e NFPA.

Sistema em aço inox arredondado possibilita
o fechamento das portas de gabinete
equipadas com este sitema, de forma fávil,
segura e sem falha, aumentando também a
resistência à calor.

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Gabinetes de Segurança
para líquidos inflamáveis

Os gabinetes de segurança Sure-Grip® EX
ofereçem proteção e armazenagem segura
de líquidos inflamáveis.
Potegem trabalhadores, reduzem riscos de incêndio e aumentam a
produtividade quando os líquidos perigosos são armazenados nos
gabinetes de segurança. Desenvolvidos para atender as normas
US OSHA e NFPA, os gabinetes são fabricados com paredes
robustas e duplas de 1 mm em aço soldado, com 38 mm de
espaçamento para resistência a incêndio. Possuem portas que se
trancam automaticamente quando fechadas, para maior proteção.
Mecanismo de travamento arredondado em aço não falha e se trava
sempre de primeira.

Qualidade

Gabinetes Sure-Grip® EX oferecem características exclusivas
mantendo o ambiente de trabalho mais seguro. Maçanetas U-Loc™
são fornecidas com duas chaves e possibilitam a utilização de
cadeados para maior segurança. As etiquetas Haz-Alert™ de aviso
são refletivas e quando iluminadas com lanterna em caso de queda
de energia, e mesmo em baixo de fumaça, refletem o aviso de
alerta para os produtos químicos.
As prateleiras SpillSlope™ em aço galvanizado, direcionam
líquidos derramados diretametnte para o recipiente de contenção.
Ajustamse a 76mm para maior versatilidade. Os gabinetes possuem
um recipiente de contenção na altura de 51mm, duas aberturas de
ventilação com sitstema antichamas, 4 pés ajustáveis para pisos
irregulares, conector para aterramento e etiqueta de aviso em 3
idiomas. Com acabamento interno e externo em tinta a pó Epoxy e
Poliéster livre de chumbo, torna este produto ainda mais resistente
e com longa vida útil. Todos os gabinetes possuem uma garantia de
10 anos e são certificados FM.

GARANTIA

10 anos
APPROVED

8945001

Os modelos com autofechamento também atendem as normas
contra incêndio. Fecham e travam automaticamente por seu
sistema de segurança por dispositivo, que se derretem a 74ºC.

8945201

8930001

Gabinete Amarelo para Inflamáveis –
Número de portas
e Modelo

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt

Prateleiras
Ajustáveis

8960201

Garantia de 10 anos

Cap. de
Contenção (Litros)

Aprovações
Regulamentações

2 portas, manual
114/30
1118 x 1092 x 457 mm
1
19.7
FM,N,O
2 portas, autofechamento
114/30
1118 x 1092 x 457 mm
1
19.7
FM,N,O,U
2 portas, manual
170/45
1651 x 1092 x 457 mm
2
19.7
FM,N,O
2 portas, autofechamento
170/45
1651 x 1092 x 457 mm
2
19.7
FM,N,O,U
2 portas, manual
227/60
1651 x 864 x 864 mm
2
31.5
FM,N,O
2 portas, autofechamento
227/60
1651 x 864 x 864 mm
2
31.5
FM,N,O,U
2 portas, manual
341*/90
1651 x 1092 x 864 mm
2
40.6
FM,N,O
2 portas, autofechamento
341*/90
1651 x 1092 x 864 mm
2
40.6
FM,N,O,U
* Norma US OSHA Code 29CFR 1910.106 refere que não mais que 227 litros podem ser líquidos Classe I e Classe II.

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8930001
8930201
8945001
8945201
8960001
8960201
8990001
8990201

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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A,E
A,E
A,E
A,E
A,E
A,E
A,E
A,E

Peso
(kg)
105.0
108.0
141.0
142.0
176.0
178.0
218.0
218.0

Reduza vapores de COV (Compostos Orgânicos
Voláteis) dentro dos gabinetes de segurança.

Gabinetes de Segurança
para acessórios

Filtros VaporTrap™ reduzem vapores de COV quando existentes
dentro dos gabinetes. Estes são ativados por carvão ativado
envolto por um cartucho com uma malha de aço inoxidável,
absorvendo os vapores liberados pelo composto orgânicao volátil,
disponíveis em gabinetes com líquidos inflamáveis. Melhoram
o odor e vapores perigosos que são inalados em ambientes de
trabalho, reduzindo a dispersão destes no ar. Possuem uma
base magnética permitindo que sejam posicionados facilmente
em qualquer lugar dentro dos gabinetes. Possuem uma etiqueta
para anotar a data de validade; vida útil variam conforme tipo de
vapores e concentração.
Nota: Variáveis como tipo de produto químico, pureza ou pressão de vapores, temperatura, humidade, tempo de vida do carvão ativado, etc., fica difícil estimar taxa
de absorção de vapores gerados por COV. os filtros de carvão ativado VaporTrap™
não substituem containers de autofechamento, como requerido pelas normas
OSHA e EPA. É importante a limpeza de produtos derramados, e resíduos líquidos e
sólidos dos gabinetes e containers.
Pacote com
2 unidades
29916

Filtro VaporTrap

™

Dimensões Nominais			
Modelo
WHS
Descrição
Comp x Prof (mm)
Filtro VaporTrap™ (Pct c/ 2) 222 x 57 mm
29916
A,E

Peso
Kgs.
2

Acessórios ajudam na organização e eficiência.

Divisores de Prateleiras em aço ajudam a manter o
conteúdo dos gabinetes organizados. Cabem em todos
os gabinetes da Justrite com prateleiras de 355 mm de
profundidade e são fornecidos em conjunto de 4 peças.
De fácil encaixe, simplesmente posicione sob a prateleira e
deslize para a posição desejada..
Base de Gabinetes são recomendados para suporte de
gabinetes que precisam ser reposicionados com frequência,
possibilitando o manuseio do mesmo por empilhadeiras
ou porta pallets. Permitindo um bom distanciamento do
gabinete para o chão, a limpeza debaixo do mesmo se
torna fácil. Possuem etiqueta de aviso para transporte
somente quando gabinete estiver vazio. A base se encaixa
adequadamente a gabinetes com as dimenções de
1092 mm x 457 mm.
29985

84002

Carrinho de transporte de Gabinetes facilitam o
reposicionamento de gabinetes pesados sem ter
que esvaziar os mesmos. Pode ser utilizado para
transportar líquidos inflamáveis e produtos químicos
para usa estação de trabalho e depois facilmente
ser transportado para sua área de armazenagem.
Possui alta durabilidade por ser fabricado em aço com
expessura de 3mm e cantos reforçados. Rodinhas
de 127mm com freios para maior segurança. Alça
de transporte de 31,75 mm ergonomica e removível.
Encaixa gabinetes nas dimenções de 1092 mm x
457 mm e com altura máxima de 1118 mm.
Suporte de Fixação para parede aumenta a
estabilidade e é ideal para ambientes sugeitos a
tremores e terremotos. A fixação do gabinete no suporte
não exige furação, mantendo as características de
segurança e certificação FM.
84000
84001

Acessórios para Gabinetes de Segurança
		
Carga
Descrição		
Capacidade
Divisores de Prateleiras para 114L/30G, 170L/45G, 45L/12G & 57L/15G
Compac, 83L/22G Slimline e 64L/17G Empilhável		
—
Base de Gabinetes for 114L/30G e 170L/45G		
454 Kgs
Carrinhos de Transporte para Modelos 114L/30G
227 Kgs
Suporte de Fixação para todos tamanhos de Gabinetes
—

84001 com 893001
Dimensões
Alt x Larg x Prof
63 incluindo topo x 52 x 359 mm
133 x 1111 x 476 mm
1066 x 1099 x 464 mm
102 x 1219 x 102 mm

		
Modelo
WHS
29985
84002
84001
84000

A,E
A,E
A,E
A,E

Peso
(kg)
2.0
14.0
17.0
3.0

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Gabinetes de Segurança
para produtos inflamáveis

Gabinetes de segurança de parede são de fácil
instalação e não ocupam espaço.

Gabinetes de parede são ideais para armazenagem de
pequenos containers perto de bancadas de trabalhao,
sem ocupar espaço no piso. Fixados na altura de visão,
permite acesso fácil ao conteúdo armazenado. Com uma
profundidade de 305 mm, e capacidade de 76 litros, possui
cinco prateleiras ajustáveis para acomodar seus containers.
Ambos os tamanhos disponíveis são fornecidos com kit de
fixação e maçaneta Sure-Grip®.

Gabinete Amarelo de Parede –

Garantia de 10 anos

2 portas, manual
2 portas, manual

Qualidade

Número de portas
e Modelo

GARANTIA

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

64/17
76/20

610 x 1092 x 457 mm
1118 x 1092 x 305 mm

1
5

N,O
FM,N,O

10 anos

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8917008
8934001

—
A,E

Peso
(kg)
69.0
93.0

Gabinetes de tamanhos diferenciados para armazenagem de produtos
inflamáveis estão disponíveis para necessidade de armazenagem
pequenas e maiores, ou quando o espaço para armazenagem é limitado.

Armazene líquidos para fácil acesso.

Gabinetes para encaixe embaixo de bancadas permite acesso
rápido ao conteúdo armazenado, utilizando áreas sem utilização,
sem ocupar espaço adicional do ambiente de trabalho. No
tamanho de 89 mm (alt) x 64 mm (prof). Duas aberturas de
ventilação com sistema antichamas na parte de trás do gabinete.
Possui pé para nivelação em pisos irregulares, podendo chegar a
uma elevação de 29 mm.

Gabinetes Amarelos Sob-Bancada –

Número de portas
e Modelo

Capacidade
Litros/Galões

2 portas, manual
83/22
2 portas, autofechamento 83/22

Garantia de 10 anos

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

889 x 889 x 559 mm
889 x 889 x 559 mm

1
1

FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8923001
8923201

A,E
A,E

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Peso
(kg)
86.0
93.0

Gabinetes de Segurança

Armazene pequenos volumes perto
da estação de trabalho.

para produtos inflamáveis

Para a armazenagem de menores quantidades de líquidos
inflamáveis perto das estações de trabalho, os pequenos gabinetes
de segurança são uma excelente opção, principalmente quando o
espeço de armazenagem é limitado.
Gabinetes de bancada permitem um rápido acesso a líquidos
frequentemente utilizados, sem comprometer a segurança. Em
tamanhos portáteis, mantém as áreas de trabalho flexíveis. Possui
um kit opcional para fixação na parede.
Gabinetes de segurança compactos cabem praticamente em
qualquer espaço assegurando a proteção do ambiente com
espaço restrito. Na largura de 591 mm, comportam containers
inflamáveis de 45 ou 57 litros.
Mini Gabinetes oferecem a melhor alternativa de mobilidade
e segurança. Ideais para manutenção remota e transporte.
Possuem 3 elásticos para assegurar o conteúdo em pé durante a
movimentação.
Qualidade

8912001
8904201

GARANTIA

10 anos

890200

Gabinetes Amarelos Compactos e de Bancada –

Número de portas
Capacidade
e Modelo
Litros/Galões
1 porta, manual, mini
Aerosols
1 porta, manual, bancada
15/4
1 porta, autofechamento, bancada 15/4
1 porta, manual, compacta
45/12
1 porta, autofech., compacta
45/12
1 porta, manual, compacta
57/15
1 porta, autofech., compacta
57/15

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof
559 x 432 x 203 mm
559 x 432 x 432 mm
559 x 432 x 432 mm
889 x 591 x 457 mm
889 x 591 x 457 mm
1118 x 591 x 457 mm
1118 x 591 x 457 mm

Prateleiras
Ajustáveis
1
1
1
1
1
1
1

Aprovações
Regulamentações
N,O
N,O
N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

Garantia de 10 anos
Sure-Grip®		
Modelo
WHS
890200
—
8904001
A,E
8904201
A,E
8912001
A,E
8912201
A,E
8915001
A,E
8915201
A,E

Peso
(kg)
19.0
28.0
28.0
59.0
59.0
70.0
71.0

Maior armazenagem e fácil segregação de líquidos.
®

Gabinetes empilháveis Piggyback fornecem armazenamento
adicional com segurança, sem tomar espaço adicional.
Desenhados para montagem em cima dos gabinetes de 114
e 170 litros, podem também ser utilizados como gabinetes
de bancada ou empilhados uns sobre os outros, para melhor
utilização de espaço. Podem também ser pendurados na parede
com um kit de montagem adicional.
Qualidade

8917001

Gabinetes Amarelos empilhaveis Piggyback® –

Número de portas
e Modelo

2 portas, manual
2 portas, autofechamento
2 portas, manual
2 portas, autofechamento

GARANTIA

10 anos

Garantia de 10 anos

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

45/12
45/12
64/17
64/17

457 x 1092 x 457 mm
457 x 1092 x 457 mm
610 x 1092 x 457 mm
610 x 1092 x 457 mm

0
0
1
1

FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8913001
8913201
8917001
8917201

A,E
A
A,E
A,E

Peso
(kg)
58.0
58.0
71.0
71.0

Kit Opcional de Parede
				
Descrição
Modelo
WHS
Kit de Fixação para parede 25950
E

Peso
(kg)
3.0

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Gabinetes de Segurança
para produtos inflamáveis

Linha de gabinetes estreitos se encaixam
perfeitamente em espaços limitados!
Utilize estes gabinetes juntos ou separados de outros
gabinetes, para aumentar seu espaço de armazenamento
utilizando uma pequena área de solo.
Os gabinetes estreitos transformam espaços inutilizados em
espaços úteis de armazenamento! Mesmo ocupando pouco
espaço de solo, estes gabinetes ofereçem um grande vantagem
para espaços limitados.

Qualidade

Os dois modelos medem somente 591 mm de largura. O modelo
padrão possui uma profundidade de 457 mm e é ideal para ser
colocado ao lado de um gabinete de 170 litros. O gabinete estreito
e profundo, possui uma profundidade de 864 mm é ideal para ser
colocado ao lado de um gabinete de 227 ou 341 litros.
As características de segurança são iguais aos demais modelos
de gabinetes, e incluem: uma fechadura de três pontos, porta com
autotravamento, uma área de contenção de 51 mm, duas áreas de
ventilação, um conector para aterramento e uma etiqueta de aviso
refletiva em 3 idiomas. Possui prateleiras antiderrapantes SpillSlope™
em aço galvanizado com queda para drenar líquidos derramados
no recipiente de contenção.

GARANTIA

10 anos

Liderando os
Avanços em Segurança
Sistemas únicos de
travamento e fechamento
de gabinetes de segurança,
liberando espaços internos,
sem riscos de acidentes. A
Justrite trabalha para trazer
o melhor custo benefício de
seus produtos, atendendo
as normas industriais e com
segurança garantida!
8922001

Gabinetes Amarelos Estreitos – Garantia de 10 anos

Número de portas
e Modelo

1 porta, manual
1 porta, autofechamento
1 porta, manual
1 porta, autofechamento

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

83/22
83/22
204/54
204/54

1651 x 591 x 457 mm
1651 x 591 x 457 mm
1651 x 591 x 864 mm
1651 x 591 x 864 mm

3
3
3
3

FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

8954001

Sure-Grip®			
Modelo
WHS
(kg)
8922001
8922201
8954001
8954201

A,E
A,E
E
—

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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90.0
90.0
136.0
136.0

Peso

Armazenagem segura para tambores
com solventes.

Gabinetes de Segurança

Gabinetes de armazenagem para tambores verticais
comportam um ou dois
tambores de 110 ou
200 litros. Os gabinetes
são fornecidos com
uma prateleira de meia
profundidade removível
e ajustável, para
armazenar materiais
Classe III ou acessórios
como funis, válvulas e
cabos antistáticos para
tambores. Os gabinetes
possuem espaço
suficiente para armazenar
tambores montados com
bombas ou funis para
servirem com a estação
de bombeamento ou
de coleta de resíduos.
Podem ser fornecidos
8962001
com ou sem roldanas.
(figura com roldanas

para produtos inflamáveis

opcionais 25920)
899060 inclui roldanas
25932 Rampa

Gabinetes de armazenagem de tambores
horizontais são utilizados para tambores de
funcionamento na posição horizontal. Possuem
espaço para latas de contenção de respingos
e possuem guia para encaixe e manuseio do
suporte de tambores (opcional).
Rampa para gabinete de tambores auxiliam na
armazenagem de tambores com um carrinho de
mão. Podem ser utilizados em todos os modelos
de gabinetes, com uma alça de encaixe para
evitar deslocamento. Capacidade máxima de
340 kg.

Verifique acessórios abaixo para
rampa de tambores ou roldanas.
Rampa não pode ser utilizaa com
suporte de tambor 08800.

Qualidade

899320
(figura com suporte de tambor
opcional 08800)

Gabinetes de Armazenagem de Tambores –
Número de portas
e Modelo

2 portas, manual
2 portas, manual
2 portas, manual, com rodainas
2 portas, autofechamento, com rodainas

2 portas, manual
2 portas, autofechamento

10 anos

Garantia de 10 anos

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Aprovações
Regulamentações

1 - 200/55
2 - 200*/55
2 - 110/30
2 - 110/30

1651 x 864 x 864 mm
1651 x 1499 x 864 mm
1651 x 1092 x 864 mm
1651 x 1092 x 864 mm

FM,N,O
N,O
FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®			
Modelo
WHS
8962001
8991001
899060
899070

Gabinetes de Armazenagem de Tambores Horizontais –
Número de portas
e Modelo

GARANTIA

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Aprovações
Regulamentações

1 - 200/55
1 - 200/55

1270 x 762 x 1219 mm
1270 x 762 x 1219 mm

FM,N,O
FM,N,O,U

A
A
—
—

180.0
277.0
225.0
225.0

Garantia de 10 anos

Sure-Grip®			
Modelo
WHS
899300
899320

Peso
(kg)

—
—

Peso
(kg)
168.0
168.0

* Norma US OSHA Code 29CFR 1910.106 refere que não mais que 227 litros podem ser líquidos Classe I e Classe II.

Acessórios para Gabinetes de Tambores
						
Descrição				Modelo
WHS

Peso
(kg)

Rampa, 610 x 610 mm 				
Roldana para gabinete de um tambor vert. de 200 litros/55 galões
Suporte de tambor, capacidade 363 kg 				

13.0
24.0
16.0

25932
25920
08800

A
A
A,E

08800

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Gabinetes de Segurança
para produtos combustíveis

Armazenagem segura para tintas.

Gabinetes de combustíveis separam e identificam combustíveis
Classe III. Multiplas prateleiras ajustáveis acomodam pequenas
latas de tinta, aerosols e outros produtos combustíveis. Os
gabinetes possuem paredes firmes de dupla construção em aço
de 1mm, com 38mm de espaço entre as paredes para maior
prevenção contra incêndio. Os gabinetes estão disponíveis
em tamanho de 76, 227 e 363 litros. Possuem uma garantia
exclusiva de 10 anos e são aprovados pelas normas US OSHA e
NFPA, certificados FM.

Qualidade

PORTAS DE FÁCIL MANUSEIO COM
AUTOTRAVAMENTO são padrões em todos
os cabinetes de aço da Justrite. Um pequeno
empurrão facilmente trava as portas.

GARANTIA

10 anos

8930111

Gabinetes Vermelhos de Segurança para Combustíveis –Garantia de 10 anos

Número de portas
e Modelo

2 portas, manual
2 portas, autofechamento

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

151/40
151/40

1118 x 1092 x 457 mm
1118 x 1092 x 457 mm

3
3

FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8930111
8930311

A,E
A,E

Peso
(kg)

108.0
115.0

Uma combinação perfeita para armazenagem de
containers e tambores em um único gabinete!

Gabinetes de tambores e containers acomodam um
tambor na posição vertical no tamanho de 200 litros ou 110
litros, e possuem um compartimento separado que acomoda
doze containers de até 19 litros. Ambos compartimentos
possuem portas independentes de autotravamento para
máxima proteção em situações de incêndio. Sistema de trava
automática quando a porta é empurrada para fechamento.
Os gabinetes possuem um sistema de proteção com
dispositivo que permite deixar as portas abertas durante
utilização e que automaticamente se fecham em caso de
incêndio. O dispositivo se derrete na temperatura de 74ºC ou
superior, fechando as portas imediatamente. No compartimento
de tambor, incluem roldanas para maior facilidade. Duas
prateleiras no compartimento para armazenagem de containers
e uma meia prateleira no compartimento de tambores.

Gabinetes Amarelos de Tambores e Containers –
Número de portas
e Modelo

2 portas, manual, com roldanas
2 portas, autofech., com roldanas

772 mm

584 mm

899260

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Aprovações
Regulamentações

435*/115
435*/115

1651 x 1499 x 864 mm
1651 x 1499 x 864 mm

N,O
N,O,U

Garantia de 10 anos
Sure-Grip®		
Modelo
WHS
899260
899270

—
—

* Norma US OSHA Code 29CFR 1910.106 refere que não mais que 227 litros podem ser líquidos Classe I e Classe II.

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Peso
(kg)
315.0
315.0

Gabinetes em Polietileno oferecem máxima
proteção contra acídos e produtos corrosivos.

Gabinetes de Segurança
para produtos corrosivos

Para ácidos altamente corrosívos, os gabinetes em Polietileno
ofereçem a melhor resistência à corrosão por produtos
químicos. Em dois modelos, ambos com identificação com
legenda "ACID", podem ser travados com cadeados (não
fornecidos), para maior segurança.
Gabinetes de bancada armazenam até 2 containers de 4
litros. A porta articulada pode se aberta de ambos os lados,
facilitando sua utilização em pequenas bancadas. Uma
bandeja interna de contenção de líquidos, pode facilmente
ser removida para limpeza. Possui também uma prateleira
separada para armazenagem embaixo do gabinete para
auxiliar no trabalho do dia a dia.
Gabinetes para encaixe embaixo de bancadas acomodam
com segurança trinta frascos de 1 litro ou uma variedade de
outros containers. Possui 2 portas que segregam o espaço
interno, e possuem prateleiras ajustáveis para adaptar às sua
necessidas. Os compartimentos de contenção de líquidos
podem ser removidos para limpeza. Possuem duas aberturas
na parte traseira para ventilação. Incluem travas para serem
presos à parede.

24040

24160

Gabinetes Azuis de Polietileno
Número de portas
e Modelo
1 porta, bancada
2 portas, chão

Capacidade
Litros

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

2 containers de 4 litros
30 containers de 1 litro

495 x 362 x 413 mm
889 x 914 x 597 mm

Prateleiras			
Ajustáveis
Modelo
WHS
–
2

24040
24160

A,E
A,E

Peso
(kg)
14.0
59.0

Robusto e com um design atrativo.
Gabinetes para ácidos em Polietileno, possuem uma
ótima resistência a produtos químicos corrosivos. São de
fácil limpeza e contam com um design liso e bonito para
qualquer laboratório. Reservatório de contenção de líquidos
de 51 mm. Em unidades maiores, as prateleiras se ajustam
a cada 76 mm. Ganchos na porta aceitam cadeados para
maior segurança.

24015

Gabinetes para Ácidos
Número de portas
e Modelo

Capacidade
Litros

1 porta, bancada
6 containers de 2,5 litros
2 portas, chão
36 containers de 2,5 litros
2 portas, independente 36 containers de 2,5 litros

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof
559 x 432 x 432 mm
908 x 914 x 552 mm
933 x 914 x 552 mm

Prateleiras			
Ajustáveis
Modelo
WHS
–
1
1

24004
24010
24015

A,E
A,E
A,E

Peso
(kg)
12.0
73.0
73.0

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Gabinetes de Segurança
para produtos corrosívos

Duráveis e com alta resistência química!
Gabinetes laminados de madeira são recomendados para
líquidos altamente corrosívos como fenol, ácido nítrico e ácido
sulfúrico. A sua construção em madeira de longa durabilidade,
promove rigidez excepcional. Possuem maçanetas e dobradiças
em aço inoxidável. A prateleira acomoda uma variedade de
containers. As prateleiras se ajustam a cada 32 mm para
acomodar diversos tamanhos de containers. Os gabinetes
possuem pés ajustáveis, etiquetas refletivas Haz-Alert™, e jogo
de 2 chaves para a fechadura embutida.

O modelo de bancada 24120 é ideal para menores
quandidades de containers. O modelo sob bancadas
24140 pode ser utilizado também longe de bancadas
de trabalho. Possuem uma superfície em Polietileno
para utilização como superfície de trabalho que
pode ser removida para limpeza, e possui um
rebaixo de 16mm para conter líquidos derramados
acidentalmente.

24140

Gabinetes Azuis em Madeira
Número de portas
e Modelo

Capacidade
Litros

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

2 portas
6 containers de 2,5 litros
2 portas
36 containers de 2,5 litros
2 portas
49 containers de 2,5 litros
Prateleira de madeira e clips para 24140		
Prateleira de madeira e clips para 24150		

Prateleiras			
Ajustáveis
Modelo
WHS

470 x 610 x 406 mm
908 x 914 x 559 mm
1
1524 x 1067 x 454 mm
2
864 W x 429 D		
1016 W x 352 D		

24120
24140
24150
24168
24167

Peso
(kg)

—
—
—
—
—

24.0
82.0
125.0
8.0
9.0

Qualidade

8913021 empilhado
sobre 8930021
GARANTIA

10 anos

Aumente ou segrege o armazenamento com
gabinetes empilháveis Piggyback®.

Os gabinetes empilháveis Piggyback® são fabricados para encaixar
sobre os gabinetes padrões de 114 e 170 litros. Podem ser utilizados
empilhados ou separados. Os gabinetes empilháveis também podem ser
montados na parede ou utilizados sobre bancadas de trabalho.
®

Gabinetes Azuis Piggyback em Aço – Garantia de 10 anos
Número de portas
e Modelo
2
2
2
2

portas,
portas,
portas,
portas,

Capacidade
Litros/Galões

manual
autofechamento
manual
autofechamento

45/12
45/12
64/17
64/17

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof
457
457
610
610

x
x
x
x

1092
1092
1092
1092

x
x
x
x

457
457
457
457

mm
mm
mm
mm

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

0
0
1
1

FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8913021
8913221
8917021
8917221

A,E
—
A,E
A,E

Kit Opcional para Montagem na Parede
			Peso
Descrição
Modelo
WHS
(kg)
Kit para montagem em parede
25950
E
3.0
Estes gabinetes não são recomendados para armazenagemd e fenol, ácido nítrico e sulfúrico.
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Peso
(kg)
59.0
59.0
71.0
71.0

Qualidade

Gabinetes de Segrança
para produtos corrosívos

GARANTIA

10 anos

8930021

8922021

Com uma ampla variedade, os gabinetes de segurança em aço
para produtos corrosívos são uma ótima escolha.

Os gabinetes para ácidos possuem tamanhos padrões de 114, 170 e
227 litros nas linhas estreita, compacta, de bancadas e sob bancadas,
e empilhável. Todos os modelos possuem as mesmas características de
qualidade dos gabinetes de segurança Justrite, com paredes duplas, duas
aberturas de ventilação, conectores para aterramento, prateleiras ajustáveis,
reservatórios de contenção, portas de autotravamento de 3 pontos, e
pés niveladores para superfícies irregulares. Para resistirem a produtos
químicos agressivos, os gabinetes para ácidos também incluem bandejas em
Polietileno anexas às prateleiras em aço galvanizado e um revestimento em
Polietileno para o reservatório de contenção inferior. O revestimento pode
ser removido para limpeza. O gabinete de 114 litros de duas portas, também
possui uma superfície em Polietileno, tranformando-o em uma estação de
trabalho. Todos possuem acabamento com tinta Epoxy que aumentam a
resistência a produtos químicos. A pintura foi especialmente formulada para
resistir a ácidos, bases e solventes, comumente utilizado em laboratórios.
8922221

Gabinetes Azuis em Aço para Produtos Corrosívos –Garantia de 10 anos
Números de portas
e Modelo
1
1
2
2
2
2
2
2

Capacidade
Litros/Galões

porta, manual, estreito
porta, autofech., estreito
portas, manual 3
portas, autofechamento 3
portas, manual
portas, autofechamento
portas, manual
portas, autofechamento

83/22
83/22
114/30
114/30
170/45
170/45
227/60
227/60

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

1651 x 591 x 457 mm
1651 x 591 x 457 mm
1118 x 1092 x 457 mm
1118 x 1092 x 457 mm
1651 x 1092 x 457 mm
1651 x 1092 x 457 mm
1651 x 864 x 864 mm
1651 x 864 x 864 mm

3
3
1
1
2
2
2
2

FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8922021
8922221
8930021
8930221
8945021
8945221
8960021
8960221

A
A
A,E
A,E
A,E
A,E
A,E
A,E

Peso
(kg)

91.0
91.0
106.0
110.0
143.0
144.0
188.0
193.0

Estes gabinetes não são recomendados para armazenagemd e fenol, ácido nítrico e sulfúrico.
3Incluem tampo de estação de trabalho.

Procure um de nossos distribuidores!
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Gabinetes de Segurança
para produtos corrosívos

Gabinetes de Segurança em tamanhos especiais
ocupam pouco espaço em seu ambiente de trabalho.

Gabinetes sob bancadas para produtos corrosívos tornam
seu ambiente de trabalho eficiente, utilizando espaços antes
inutilizados, e consolidando suas ferramentas de trabalho em um
local conveniente.
Gabinetes compactos e de bancada ofereçem um ótima solução
para personalizar áreas de trabalho e otimizar o espaço disponível.
Seja adicionando espaço de armazenamento ou facilitando o
acesso a solventes, os gabinetes compactos de bancada são a
melhor alternativa para espaços restritos. Os gabinetes possuem
as mesmas características dos outros gabinetes em tambanhos
maiores.
Gabinetes para ácidos em tamanhos especiais possuem as
mesmas características de segurança que todos os gabinetes
da Justrite, para produtos inflamáveis, além de prateleiras em
aço galvanizado com bandejas em Polietileno e um forro de
reservatório de contenção, que podem ser retirados para limpeza.
Com acabamento especial para ambientes laboratoriais, são
pintados em tinta Epoxy aumentando a resistência a produtos
químicos corrosívos como ácidos, bases e solventes.

Qualidade

8923021

GARANTIA

10 anos

8912021
8904021

Gabinetes Azuis sob Bancada –
Número de portas
e Modelo

2 portas, manual
2 portas, autofechamento

Garantia de 10 anos

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Aprovações
Regulamentações

83/22
83/22

889 x 889 x 559 mm
889 x 889 x 559 mm

1
1

FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8923021
8923221

A,E
A,E

Peso
(kg)
95.0
96.0

Dimensões da base são 89 mm (Alt) x 64 mm (Prof). Estes gabinetes não são recomendados para armazenagemd e fenol, ácido nítrico e sulfúrico.

Gabinetes Azuis Compactos e de Bancada –
Número de portas
e Modelo

1 porta, manual, bancada
1 porta, autofech., bancada
1 porta, manual, compacta
1 porta, autofech., compacta

Capacidade
Litros/Galões

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

15/4
15/4
45/12
45/12

559 x 432 x 432 mm
559 x 432 x 432 mm
889 x 591 x 457 mm
889 x 591 x 457 mm

1
1
1
1

Garantia de 10 anos

Aprovações
Regulamentações
N,O
N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

Sure-Grip®		
Modelo
WHS
8904021
8904221
8912021
8912221

A,E
A,E
A,E
A,E

Estes gabinetes não são recomendados para armazenagemd e fenol, ácido nítrico e sulfúrico.

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Peso
(kg)
28.0
28.0
59.0
59.0

Proteção confiável para documentos importantes!

Armazenagem em Geral

Caixas para armazenamento de documentos mantém manuais
e papéis importantes seguros e com fácil acesso, protegendoos de sujeira e humidade. As caixas são resistentes ao tempo
e fabricadas em Polietileno, tornando-as duráveis e a prova de
ferrugem. Possuem uma área lisa para adicionar suas próprias
etiquetas de identificação do conteúdo, ou utilize as etiquetas
fornecidas, brancas ou impressas, estas com os dizeres "MSDS"
e "Instruction Manual". Na cor vermelha, as caixas são facilmente
visíveis.

para documentos imPortantes

Todas as caixas são fornecidas com fita dupla face para fixação.
Caixas médias e grandes, possuem 4 buracos para fixação
adicional. São recomendadas para fixação em maquinários,
gabinetes, equipamentos, paredes, ou onde quer que seja
a necessidade de manter documentos seguros e facilmente
disponíveis. Os maiores tamanhos acomodam pastas MSDS.
Ambos, nos tamanhos médios e grandes, podem ser trancadas
com cadeados quando a segurança da documentação é uma
preocupação. Estas caixas podem ser utilizadas para transporte
seguro de documentos importantes, como laudos médicos. Os
modelos médios possuem abertura por cima ou pela frente.

Armazenagem ideal para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23306

Pastas MSDS
Manuais de Instrução
Contas a Pagar
Planos de Evacuação
Escalas de Horários
Layout de Fábricas
Checklist de Inventário
Manual de Operação
Contatos de Emergência
Certificados
Laudos Médicos

23303
23305
23304

Caixas de Armazenamento de Documentos
Descrição

Dimensões Interior Aproximadas
Alt x Larg x Prof

		
Dimensões Exteriores Furo para Cadeado Quantidade
Alt x Larg x Prof
Diametro
por Pacote Master Modelo
WHS

292 x 222 x 41 mm
318 x 260 x 57 mm
Médio, abertura superior
Médio, abertura frontal
311 x 219 x 25 mm
368 x 279 x 54 mm
Tubo com tampa rosqueável
305 x 76 (Dia) mm
318 x 94 OD mm
Grande, abertura frontal
337 x 273 x 57 mm
400 x 333 x 90 mm
Pacote de etiquetas (4 amarelas: 2 brancas e 2 impressas - MSDS e "Instruction Manual")

6 mm
10 mm
NA
10 mm
—

20
20
20
10
20

23303
23304
23305
23306
23310

A,E
E
A,E
A,E
A

Peso
(kg)
16.0
19.0
5.0
15.0
5.0

Nota: Fornecidas somente em caixas com quantidades mínimas.

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Armazenagem em Geral
para suprimentos de emergência

Esteja pronto em momentos de emergência!

Gabinetes de emergência são ideais para proteção e acesso a
suprimentos de emergência em caso de acidentes ou desastres
inesperados. Estes gabinetes de alta performance possuem
um design para proteção contra incêndios, fabricados com
acabamento de tinta Epoxy na cor “laranja emergência” para
excelente visibilidade. Etiquetas Glo Alert™ que brilham no
escuro e em baixo de fumaça asseguram facil localização destes
gabinetes. Com uma configuração espaçosa, possuem quatro
prateleiras ajustáveis e possuem espaços reservados para
lanternas, radios, protetores respiratórios, material de primeiros
socorros e muito mais.

Qualidade

Possuem portas com autotravamento e dobradiças de
fechamento suave. De longa vida útil, possuem uma garantia de
10 anos. Como caracteríesticas adicionais, possuem fechadura
U-Loc™ com 2 chaves e pés ajustáveis para pisos irregulares.
GARANTIA

10 anos

Ideal para lugares públicos
Hospitais
Aeroportos
Escolas

Fábricas
Estádios
Hotéis/Resorts

Prédios Comerciais
Bancos
Shopping Centers

Etiquetas GloAlert™ que brilham
no escuro labels facilitam a
localização de suprimentos de
emergência.

Fechadura U-Loc™ inclue 2
chaves e aceita cadeados
para maior segurança.

Suprimentos de Emergência:
Radios
Walkie Talkies
Lanternas e Baterias
Megafone
Cobertores antichoque

Equipamentos de Proteção:
Cobertores para Fogo
Material de Primeiros Socorros
Fitas Adesivas e Cordas
Ferramentas de Resgate
Água e Comida para Emergências

Roupas em Tyvek®
Capas de Chuva
Máscaras para Respiração
Toalhas para Limpeza de Corpo

Luvas
Óculos de Segurança
Capacetes de Segurança

		

Número de portas
e Modelo/Descrição

Dimensões Externas
Alt x Larg x Prof

Prateleiras
Ajustáveis

Modelo

WHS

Peso
(kg)

2 portas, manual*

1651 x 1092 x 457 mm

4

860001

—

143.0

*Para uso interno; não deve ser utilizado para armazenagem de produtos inflamáveis.

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Peças de Reposição

Adicione funcionalidade e conveniência com
acessórios de gabinetes.

para gabinetes

Acessórios de gabinetes possibilitam expandir
armazenagem e adicionar conveniência adaptando
os gabinetes para suas preferências de utilização.
Prateleiras em aço galvanizado suportam uma carga
de até 159 kgs e se ajustam a cada 77 mm para maior
versatilidade.

29944

29945

29937

Prateleiras para Gabinetes de Segurança
		
Descrição
Para Gabinetes
PARA GABINETES NÃO METÁLICOS

Modelo

WHS

Peso
(kg)

Para gabinetes 24140
Para gabinetes 24150
Para gabinetes 24160
Para gabinetes 24160
Para gabinetes 24160
Para gabinetes 24160
Para gabinetes 24160
Para gabinetes 24160

864 x 432 mm
1016 x 432 mm
498 x 356 mm
—
498 x 737 mm
802 x 457 mm
—
—

24168
24167
24191
24190
24192
24193
24198
24199

—
—
—
—
—
—
—
—

8.0
9.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Para gabinetes de 15 litros
Para gabinetes de 45L e 57L, 83L linha estreita
Para 64L empilháveis e todos 2 portas (1092 mm)
Para gabinetes de 114L,151L e 170L
Para gabinetes de parede de 76L
Para gabinetes sob bancadas de 83L
Para gabinetes de 2 portas de 227L (864 mm)
Para gabinetes de 341L

340 x 330 mm
498 x 356 mm

29935
29936

E
A,E

2.0
3.0

1000 x 356 mm
1000 x 219 mm
903 x 457 mm
768 x 737 mm
771 x 737 mm

29937
29938
29939
29944
29945

A,E
E
E
A,E
A,E

5.0
3.0
5.0
7.0
9.0

Prateleira de Madeira
Prateleira de Madeira
Prateleira de Polipropileno
Pino de dobradiça (kit com 2)
Bandeja de contenção
Bandeja de contenção em Polipropileno
Kit de faechamento de portas
Fechadura (kit com 2)
PARA GABINETES METÁLICOS
Prateleira de Aço SpillSlope™
Prateleira de Aço SpillSlope™
Prateleira de Aço SpillSlope™
Prateleira de Aço SpillSlope™
Prateleira de Aço SpillSlope™
Prateleira de Aço SpillSlope™
Prateleira de Aço SpillSlope™

		

Dimensões
Larg x Prof

25933

29962

29965

Acessórios Adicionais para Gabinetes
		

Dimensões
Larg x Prof

Modelo

WHS

Peso
(kg)

—
—
Grilhão 10 mm

25951
25950
29933

—
—
—

2.0
2.0
1.0

Acessórios de Gabinetes de Tambores
Prateleira de meia profundidade em aço, para gabinetes de 1 tamb. vertical de 200L
771 x 356 mm
Prateleira de meia profundidade em aço, para gabinetes de 2 tamb. verticais de 200L 1407 x 356 mm

29946
29947

A
—

4.0
8.0

Descrição
Kit para montagem na parede para gabinetes compactos de 15L
Kit para montagem na parede para gabinetes empilháveis de 45L e 64L
Cadeado Master Lock® No. 5

Acessórios em Polietileno (para gabinetes de produtos corrosívos)
Para Modelos
Descrição
de Gabinetes
Bandeja para prateleira 29935
Para gabinetes de15L
Bandeja para prateleira 29937 Para gabinetes empilháveis de 64L e
(ou base de contenção)
2 portas de 114L,151L e 170L
Bandeja para prateleira 29939
Para gabinetes de chão de 83L
Bandeja para prateleira 29944
Para gabinetes de 227L
Bandeja para topo de gabinete Para gabinetes empilháveis de 64L e
2 portas de 114L,151L e 170L
Bandeja para prateleira 29910
Para gabinetes extreitos de 45L,
(ou base de contenção)
57L e 83L linha "Slimline"

		

Dimensões
Larg x Prof
333 x 343 mm

Modelo
25934

WHS
—

Peso
(kg)
1.0

984 x 334 mm
791 x 470 mm
756 x 749 mm

29962
29965
29961

A,E
—
A

1.0
2.0
2.0

1106 x 471 mm

25933

A

3.0

470 x 352 mm

29968

—

3.0

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Guia de Ajuda
Tabela de Compatibilidade para
Containers de Segurança da Justrite®

NR

Bom

Bom

Ruim

Razoável

Bom

Razoável

Bom

Razoável

Bom

Bom

Bom

Razoável Razoável

Bom

Ciclohexano

Bom

Razoável

Ruim

Ciclohexanona

Bom

NR

Ruim

Etanol

Bom

Bom

Bom

Acetato de Etila

Bom

Razoável

Bom

Éter Etílico

Bom

Razoável

Bom

Etilenoglicol

Bom

Bom

Bom

Óleo Combustível

Bom

NR

Bom

Gasolina

Bom

Razoável

Bom

Heptano

Bom

Ruim

Bom

Hexano

Bom

NR

Bom

Ácido Clorídrico 37%

NR

Bom

NR

Álcool Isopropílico 70%

NR

Bom

Bom

Querosene

Bom

NR

Bom

Metanol

Bom

Bom

Bom

Metil Etil Cetona

Bom

Razoável

Bom

Metil Isobutil Cetona

Bom

Razoável

Ruim

Cloreto de Metileno

NR

NR

Bom

Pentano

Bom

NR

Bom

Éter de Petróleo

Bom

Ruim

Bom

Tolueno

Bom

Tricloroetileno

NR

NR

Bom

Terebintina

Ruim

Ruim

Bom

Xileno

Bom

Razoável

Razoável

Bom

Bom

Atenção: Esta tabela é fornecida como um guia
de conveniência, mas não serve como substituto
de entendimento do usuário, para a natureza e
utilização apropriada dos produtos químicos
listados, higiene e condições de meio ambiente,
e as leis regulamentadoras de utilização dos
mesmos. Verifique com o fabricante do produto
químico para maiores informações. Esta tabela
não é uma garantia de uso apropriado, expressa
ou implícita, de utilização dos produtos da Justrite®. Não assumimos responsabilidade com o
mau uso destas informações.

NR = Não Recomendado
www.justritemfg.com
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$

$$$

Cor Vermelha; "Flammable" legendado. Fornecido com
prateleiras adicionais para acomodar tintas e outros
pequenos containers (1 galão ou menor).

Cor Verde; "Flammable" e "Pesticide" legendado. Bandejas
de Polietileno ou aço resistentes à corrosão e para conter
pequenos derramamentos.

Cor Branca; "Flammable" e "Flammable Waste" legendado.
Para armazenar líquidos inflamáveis e seus containers
separados de "novos" líquidos.

Cor Azul; "Acid" legendado. Bandejas de Polietileno para
prateleiras de aço com resistência à corrosão e para conter
derramamentos.

Cor Azul, disponível também em Prata. "Acid" legendado.
ChemCor® - interior protegido com pintura anti-chamas para
maior proteção à corrosão.

Cor Azul; "Acid" etiquetado. Opções em diversos tamanhos.
Prateleiras facilmente ajustáveis para cada necessidade.

Cor Azul; "Acid" etiquetado. De maior resistência química.
Ótima solução e extremamente funcional para todo tipo de
laboratórios.

Cor Branca; "Acid" etiquetado. De maior resitência química.
Design mais atrativo.

Sure-Grip EX® Tintas e
Pinturas (Aço)

Sure-Grip EX® Pesticidas
(Aço)

Sure-Grip EX® Descartes
Inflamáveis (Aço)

Sure-Grip EX® Ácidos (Aço)

Sure-Grip EX® Ácidos (Aço)
com ChemCor®

Laminado de Madeira

Polietileno Azul (PE)

Polietileno Sólido Branco (PE)

Exemplos de produtos químicos

FM

FM

FM

FM, AF

FM, AF

FM, AF

FM, AF

FM, AF

FM, AF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X = Gabinete de segurança recomendado

X

X

X

X

X

X
X
X
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Atenção: Esta tabela é oferecida somente como guia e não substitui o entendimento da natureza e utilização adequada dos produtos químicos que são armazenados, higiene e condições do ambiente, e as leis
e normas industiais. Sempre verifique com o fabricante do produto químico informações adicionais. Esta tabela não serve como garantia, expressa ou implícita, de adequação de uso e a Justrite não assume a
responsabilidade para o uso indevido dessas informações. Todos os líquidos devem ser armazenados em recipientes adequados e tampados para evitar vazamento. Qualquer vazamento deve ser limpo
imediatamente. Todos os gabinetes de segurança da Justrite são projetados para uso em ambientes internos.

** As cores reais dos gabinetes podem ser diferentes

$

Principais Características

Cor Amarela; "Flammable" legendado. Comumente utilizado
- padrão da indústria.

Preço relativo
a modelos
similares

Sure-Grip EX® Inflamável
(Aço)

Tipos de Gabinetes e
Materiais

Cores Típicas**

s
áv

ei

Tabela para Seleção de Gabinetes Justrite
am

☺

© 2010 Justrite Mfg. Co.

Posicione os gabinetes em
áreas com boa ventilação e
baixa humidade.

Sempre limpe imediatamente
respingos.

Sempre armazene produtos
químicos em containers
fechados.

Para segurança e manutenção
apropriada dos gabinetes:



CONTAINERS!

NÃO ABRA

Tabela de seleção de Gabinetes da Justrite®

Localidades Logísticas:
Illinois
Justrite Warehouse
3501 Justrite Drive
Mattoon, IL 61938 U.S.A.
Tel: 1-217-234-7350
Fax: 1-217-234-3160

California
Western Safety Associates
267 Winfield Circle
Corona, CA 92880 U.S.A.
Tel: 1-951-371-8685
Fax: 1-951-371-2496

Washington
Tucker-Weitzel & Assoc., Inc.
230 S. Austin Street
Seattle, WA 98108 U.S.A.
Tel: 1-206-763-3690
Fax: 1-206-763-3797

Europa
Justrite Europe
Duesseldorf, Germany
Tel: 1-217-238-5077

China
Justrite Asia
Zhuhai, China
Tel: 011+86-756-322-9909

email:
internationalcs@justritemfg.com

email:
internationalcs@justritemfg.com

Operações
Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
3921 DeWitt Avenue
Mattoon, IL 61938 U.S.A.

Matriz
Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
2454 Dempster Street
Des Plaines, IL 60016 U.S.A.

Manufatura, Finançeiro, Compras, Técnologia
da Informação e Recursos Humanos
Tel: 1-217-234-7486
Fax: 1-217-234-7632

Vendas, Marketing e Administrativo
Tel: 1-847-298-9250
Fax: 1-847-298-9261

Atendimento a Clientes - America do Norte
Tel: 1-800-798-9250
Fax: 1-800-488-5877
email: custserv@justritemfg.com

Atendimento a Clientes - Internacional
Tel: 1-217-234-7494
Fax: 1-217-234-7420
email: internationalcs@justritemfg.com

Devoluções devem ser previsamente autorizadas. Liguem para o Atendimento a Clientes.

Justrite Limited Warranty
Os produtos a seguir estão cobertos por uma garantia contra defeitos, por um período de dez anos a partir da data de compra do produto:
Gabinetes Sure-Grip® EX Safety
Containers de Segurança de Metal Tipo I e Type II
Containers de Óleo
Containers com Bombas
Containers de Bancada
Todos os demais produtos da Justrite, estão cobertos por uma garantia de um ano a partir da data de compra do produto.
A garantia é limitada para a troca de produtos. Não será considerada a devolução em garantia, de produtos defeituosos por mau utilização, incluindo mas
não limitando a produtos utilizados com materiais (preferencialmente líquidos) que não são recomendados pelo fabricante em manuais fornecidos com os
produtos ou nas descrições de publicações dos produtos; produtos que tiveram sido alterados inconsistentemente ao uso recomendado; produtos que foram
utilizados em situações severas (fortemente pressionados por outros equipamentos, expostos a condições climáticas severas, quedas, etc.) não associadas
à utilização recomendada. NÃO EXISTEM OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR. EM NENHUM CASO A JUSTRITE SE RESPONSABILIZARÁ POR QUALQUER
PERDA DE LUCROS OU QUAISQUER DANOS INDIRETOS OU CONSEQÜENTES DECORRENTES DE QUALQUER TIPO DE DEFEITO DE MATERIAL OU
FABRICAÇÃO.

Compatibilidade Química e a Justire
Devido à natureza complexa de produtos químicos, a Justrite não oferece recomendações específicas sobre compatibilidade química. O seu fornecedor de produtos
químicos, dados MSDS, ou outras fontes especializadas, devem ser consultados. Para ajudar em seu processo de decisão na seleção do produto mais apropriado
da Justrite para sua aplicação, entre em contato com atendimento a clientes da Justrite para obter amostras de materiais para efetuar testes com os produtos
químicos que está utilizando. A Justrite não fornece garantia de resultados e não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade com o uso desses produtos e
sua aplicação, em relação à sua compatibilidade química. É da responsabilidade única do usuário determinar a natureza dos materiais a serem contidos e selecionar
o produto mais adequado para uma aplicação em particular. Ademais, é da responsabilidade do usuário assegurar que o produto selecionado é adequado para o
seu uso pretendido. A Justrite não oferece garantia, expressa ou implícita de comerciabilidade ou adequação a aplicações, e não
assume qualquer responsabilidade em relação a qualquer produtos fabricado ou vendido pela Justrite, com relação à sua utilização e compatibilidade
química.
Para auxiliar no processo de seleção, consulte a tabela de compatibilidade de líquidos comumente utilizados, na página 42.

Catálogo impresso da Justrite
Isenção de Garantia: A Justrite fez um grande esforço para ilustrar e descrever com precisão os produtos neste catálogo, no entanto, tais ilustrações e descrições são para o único
propósito de identificação, e não expressam ou implicam garantia de que os produtos são COMERCIALIZADOS, ou DE ACORDO COM UMA APLICAÇÃO, ou que os produtos terão,
necessariamente, que estar de acordo com as ilustrações ou descrições. Sempre verifique as especificações do produto antes da compra. Nenhuma garantia ou afirmação de fato,
expressa ou implícita, a não ser como estabelecido na Declaração de garantia acima descrita, é autorizada pela Justrite. A Justrite se reserva o direito de corrigir os erros de publicação.
Nota: As medidas apresentadas pela Justrite podem ser inconsistentes aos produtos. A capacidade publicada dos produtos podem ser nominais, devido a alguns produtos poderem
acomodar mais capacidade que divulgadas, para suprir tolerancias de fabricação, assim como outros produtos são concebidos para acomodar aditivos, uma prática comum na utilização
de containers de segurança. Adicionalmente, arredondamentos podem ocorrer para facilitar a leitura de dados ou em páginas com falta de espaço. Estas práticas são utilizadas comumente
pela indústria por mais de um século.
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