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Nota de Encomenda

Consulte
os títulos das normas
em anexo

O valor total das normas, incluídas no DVD seria de 449.41 € - Poupe

Quant.

334.41 €

*DVD n.º 33  Vestuário de proteção (área do calor e fogo)  115 € (IVA à taxa de 23 % e portes de envio incluídos)
(Edição revista)

NOTA DE ENCOMENDA
Preencher e enviar para o fax 212 948 260 ou vendas@ipq.pt juntamente com o comprovativo
do pagamento
Nome
Entidade
Morada
Código Postal

Localidade

Contacto

E-mail

Contribuinte nº

PAGAMENTO
Junto envio cheque n.º

emitido à ordem do Instituto Português da Qualidade.

Transferência Bancária IBAN PT 50 078 101 120 000 000 613 887.

(cont.)

COLETÂNEA de NORMAS | n.º 33 (2.ª edição)

Vestuário de proteção (área do calor e fogo)
NP EN 407
Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo).
NP EN ISO 6942
Vestuário de proteção. Proteção contra o calor e o fogo. Métodos de ensaio: Avaliação
de materiais e conjuntos de materiais quando expostos a uma fonte de calor radiante.
NP EN ISO 12127-1
Vestuário de proteção contra o calor e a chama.Determinação da transmissão de calor por contacto
através do vestuário de proteção ou dos seus materiais constituintes. Parte 1: Calor de contacto
produzido por um cilindro de aquecimento (ISO 12127-1:2015).
NP EN ISO 12127-2
Vestuário de proteção contra o calor e a chama. Determinação da transmissão de calor
por contacto através do vestuário de proteção ou dos seus materiais constituintes.
Parte 2: Método de ensaio usando a produção de calor pela queda de pequenos cilindros.
NP EN ISO 11612
Vestuário de proteção. Vestuário para proteger contra o calor e a chama. Requisitos mínimos
de desempenho.
NP EN ISO 14116
Vestuário de proteção. Proteção contra a chama. Materiais, conjuntos de materiais e vestuário
com propagação de chama limitada.
NP EN ISO 15025
Vestuário de proteção. Proteção contra o calor e a chama. Método de ensaio para a propagação
de chama limitada.

