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Recipientes e Materiais de Segurança 
Soluções de Manuseamento 



Produtos de Segurança Industrial 
Essenciais 

Há 125 anos que a Eagle Manufacturing Company tem 
continuado a tradição de fornecer produtos e serviços 
de qualidade inovadora aos nossos clientes. Embora 
os tempos atuais sejam bastante diferentes do que 
eram quando a empresa começou em 1894, a nossa 
primeira missão de Proteger as Pessoas, a Propriedade 
e o Planetat® tem sido útil aos nossos clientes ao longo 
dos anos. Para seguirmos esta missão, e priorizarmos 
os nossos clientes, continuamos a esforçarmo-nos 
por manter a excelência e a qualidade em tudo o que 
fazemos.

A inovação em novos produtos requer uma capacidade 
de produção alargada, e a capacidade alargada requer 
novos espaços de fabrico, armazenagem e distribuição. 
Nos últimos dois anos, expandimos a nossa capacidade 
de produção de plásticos e o nosso centro de 
distribuição para quase 100.000m2, e adicionámos um 
centro de fabrico de 50.000m2 com um laboratório de 
testes de engenharia.

Recipientes e Contentores de Segurança 

• Recipientes de Segurança de Aço

• Recipientes de Êmbolos de Polietileno

• Recipientes de Resíduos de Polietileno

Manipulação de Materiais

• Portarrecipientes Laboratoriais

• Contentores Portarrecipientes

• Protetores de PaVermelhoes e Cantos

• Guardas de Cremalheira

• Protetores de Pés de Estantes
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A Família Crescente de Justrite
Nos últimos anos temos crescido expandindo o 
Justrite Safety Group através da aquisição 
doutras empresas fortes e de grande valor. 
Devido a estas mudanças emocionantes, 
queremos partilhar a nossa história consigo - um 
portfólio de segurança incomparável, 
experiência em proteção ambiental, uma 
Vermelhoe global de marcas, e uma dedicação 
inabalável à segurança dos nossos clientes.

Comece com o EssencialSM

A essência da nossa empresa é captada no nosso 
novo lema: Comece pelo Essencial. Na Justrite, 
tudo começa com a segurança. Proteger as 
pessoas, a propriedade e o planeta é a nossa 
primeira e maior responsabilidade. 
Disponibilizamos os produtos essenciais de 
segurança necessários para proteger os seus 
trabalhadores e o seu local de trabalho. 

O logótipo da nossa empresa evoluiu 
recentemente. O novo logótipo homenageia o 
nosso património em segurança contra 
incêndios, e ao mesmo tempo reflete a nossa 
experiência em contenção e proteção ambiental.

O Justrite Safety Group 
disponibiliza soluções de segurança 
industrial e aconselhamento 
especializado do nosso portfólio de 
empresas no mundo inteiro.

Cobrimos cada faceta do panorama 
de segurança industrial - do 
armazenamento, contenção e 
limpeza de materiais perigosos 
à segurança de movimentação e 
chuveiros de emergência.

Sejam quais forem as suas 
necessidades, podemos ajudar a 
sua empresa a construir os alicerces 
de um local de trabalho seguro e 
produtivo.

eagle-safety.eu 3



D
ow

n-
to

-E
ar

th
Recipientes e Contentores de Segurança 

4 eagle-safety.eu



Recipientes e Contentores de Segurança 

Durante quase 60 anos, a nossa linha de produtos de 
Recipientes de Segurança tem sido um líder do setor de 
Recipientes de Segurança do Tipo I e Tipo II que cumprem os 
30 requisitos da OSHA e o código da NFPA e têm certificações 
UL, ULC e FM de armazenamento e manuseamento seguro de 
líquidos inflamáveis. 

A Eagle oferece Soluções de Conformidade Aprovadas FM numa
miríade de recipientes em polietileno e inoxidáveis, recipientes 
de laboratório, recipientes com torneiras, recipientes de 
eliminação, êmbolo, recipientes de limpeza e recipientes de 
resíduos oleosos em polietielo para ajudar a manter o seu 
pessoal e instalações protegidos. Feito nos EUA.
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Recipientes de Laboratório
Recipiente de Laboratório em Aço Inoxidável com Torneira 
ECO Inoxidável e Juntas em Neoprene  
O Recipiente de Segurança de Laboratório de 3,8L em Aço Inoxidável da Eagle 
Vermelhouz o perigo de explosões resultantes da ignição de vapores de líquidos 
inflamáveis. 

• Fabricado em aço inoxidável 316 

• Ideal para utilização em laboratórios científicos, industriais e hospitalares 

• A forma oblonga otimiza o espaço da prateleira

• Aprovada pela FM e cumpre os requisitos da OSHA 

• Conformidade: OSHA 29 CFR 1910.106, 1925.152 & Código 30 NFPA 

Recipientes com Torneira
Recipiente em Aço Inoxidável com Torneira ECO e Junta em 
Neoprene  
O Recipiente de Segurança Inoxidável de 19L da Eagle com Torneira ECO Inoxidável 
e Junta em Neoprene ajuda a controlar a distribuição de líquidos inflamáveis em 
recipientes de pequena capacidade.

• Aço inoxidável

• Estão disponíveis diversos estilos de torneira de fecho automático antigotejamento 

• Homologação FM

Recipientes de eliminação
Os recipientes de eliminação em aço inoxidável da Eagle proporcionam uma 
estação intermédia de armazenamento temporário de resíduos líquidos. 

•  A sua tampa tem uma abertura larga num ângulo de 80 graus e pode ser 
trancada aberta para esvaziar convenientemente recipientes de diversos 
tipos

• Todas os recipientes estão equipados com um protetor contra chamas

•  A tampa abre-se automaticamente para aliviar pressões de vapor interno 
excessivas 

• Homologação FM

1325

Capacidade (L) A x L (cm) Peso (kg) Aço

3,8 23 x 20 1,7 1301

Capacidade (L) A x L (cm) Peso (kg) Aço

19 23 x 20 4 1327

Capacidade (L) A x L (cm) Peso (kg) Aço

9,5 30,5 x 29 4 1323

19 46 x 29 4,6 1325

1301

1327

1323
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P-714

Recipientes de Êmbolo de Segurança
Os Recipientes de Êmbolo de Segurança em polietileno da Eagle são ideais 
para a limpeza com fluídos inflamáveis ou voláteis. Eles têm placas anti-
chamas e conjuntos de bombas. 

•  Quando a placa é empurrada para baixo, o recipiente de segurança 
dispensa uma pequena quantidade de líquido para humedecer facilmente 
esponjas ou trapos sem derrames perigosos ou que sujam tudo

• Corpo construído de Polietileno de Alta Densidade (HDPE)• APROVADO

• Em conformidade com as normas OSHA

P-711

P-712

Capacidade (L) A x L (cm) Peso (kg) Vermelho

1 25 x 13 0,9 P-711

1,9 25 x 13 0,9 P-712

3,8 33 x 20 1,9 P-714
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Recipientes de Resíduos em Polietileno
As Recipientes de Resíduos Oleosos em Polietileno proporcionam um 
armazenamento seguro à prova de fogo temporário de solventes, trapos com 
resíduos, aparas e outros materiais sujeitos à combustão espontânea. 

• Fabrico com Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

•  Não enferrujam ou se amassam e são resistentes à maioria dos compostos 
químicos

• Possuem uma tampa de fecho automático
 com alavanca de pé

• Disponível em vermelho, amarelo e preto

• Homologação FM

• Conformidade: OSHA 29 CFR 1910.125(e)(4) (ii)
 e OSHA 29 CFR 1910.125(e)(4)(iii)

Recipientes de Resíduos Biológicos
Os Recipientes de Resíduos Biológicos Perigosos da Eagle são fabricados 
com polietileno de alta densidade (PEAD) vermelho e proporcionam 
armazenamento temporário seguro de potenciais riscos biológicos. 

•  Autocolante de RISCOS BIOLÓGICOS na frente para aconselhar os 
trabalhadores de potenciais riscos biológicos

•  Satisfazem os requisitos da OSHA para as exposições a agentes
 patogénicos transmitioas pelo sangue

•  Não enferrujam ou se amassam, são resistentes à maioria dos
 compostos químicos

•  Sem linhas de junção para uma construção à prova de fugas

• Possuem uma tampa de fecho automático com alavanca de pé

• Base larga para estabilidade acrescida  

• Homologação FM

Capacidade (L) A x L (cm) Peso (kg) Vermelho Amarelo Preto

22,8 41 x 42 4 933-FL 933-FLY 933-FLBK

37,9 46 x 56 6,4 935-FL 935-FLY 935-FLBK

53 53 x 56 7 937-FL 937-FLY 937-FLBK

945BIO

947BIO

Capacidade 
(L)

A x L (cm) Peso (kg) Vermelho

22,8 41 x 42 4 943BIO

37,9 46 x 56 6,4 945BIO

53 53 x 56 7,3 947BIO

933-FL 935-FL 937-FL

943BIO
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Manuseamento de Materiais

943BIO
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Soluções de Movimentação e
Manuseamento de Materiais 

Durante quase 30 anos, a linha de produtos de 
Contentores em Polietileno da Eagle Manufacturing 
tem lidado com necessidades de armazenamento 
de materiais perigosos e não perigosos para 
os clientes, disponibilizando Portarrecipientes 
Laboratoriais, Contentores Portarrecipientes e outras 
soluções. Os portarrecipientes de resíduos químicos 

Todas as características dos recipientes:  
• Construção com PEAD moldado a sopro
• Resistentes às intempéries e a químicos
• HDPE incinera  completamente
• Certificação HM-181 pela ONU
• Intervalo de temperatura (-40°F/-34°C a 140°F/54°C)
• Teste de queda – peso máx. a 0°F/-17°C (48 horas)
• Aprovado para uso dos grupos de Embalagens I, II e III
• Proteção de UV
• Classificação de inflamabilidade UL 94HB
•  Empilhável para armazenagem ideal (exceto o modelo 

1656)
• FDA 21 CFR 177.1520 de Qualidade Alimentar
•  Empilhamento testado – três empilhados ao máximo 

peso 

estão disponíveis com tampas de plástico e os os 
contentores portarrecipientes estão disponíveis com 
faixas de metal ou tampas de enroscar. Todos os 
modelos são feitos de polietileno de alta densidade 
(PEAD) resistentes a químicos com inibidores UV, 
são duradouros e leves e estão disponíveis em 
amarelo, azul e preto.

Os recipientes Eagle são ideais para:
•   Armazenamento, manuseamento e transporte de 

materiais perigosos
• Contenção e limpeza de materiais perigosos
• Recipientes de kit de derrame
• Contentores de transporte  originais
• Eliminação e  incineração de resíduos biológicos

10 eagle-safety.eu



Portarrecipientes laboratoriais com 
tampas de enroscar
Os recipientes laboratoriais Eagle são fabricados em polietileno amarelo 
moldado por sopro, polietileno de alta densidade (PEAD) com inibidores 
UV e uma tampa de enroscar.

• Durável e leve

• Resistentes às intempéries e a químicos

•  Ideal para o armazenamento, manuseamento e transporte seguros 
de materiais perigosos, contenção e limpeza de materiais perigosos, 
como contentor de envio original, eliminação e incineração de 
resíduos biológicos

•  Recipientes Laboratoriais/Contentores de Tampa de Abrir - para 
deitar garrafas, latas, garrafões e baldes pequenos não danificados 
de materiais perigosos que não estejam a vazar- se estiverem, deve 
embalar com adsorventes suficientes para que não haja - LÍQUIDOS 
À SOLTA

Contentores Portarrecipientes com 
Tampas de Enroscar
Os Contentores Portarrecipientes Eagle de Polietileno são fabricados 
de polietileno de alta densidade (PEAD) amarelo moldadoa sopro com 
inibidores UV e uma tampa de enroscar amarela.

• Durável e leve

• Resistentes às intempéries e a químicos

•  Ideal para o armazenamento, manuseamento e transporte seguros de 
materiais perigosos, contenção de derrames e limpeza de materiais 
perigosos, contentor de envio original, eliminação biológicos e 
incineração de resíduos.

•  Portarrecipientes - para colocar recipientes, latas e bidões não 
danificados maiores com materiais perigosos que não estejam a 
vazar - se estiverem, deve embalar com adsorventes suficientes para 
que não haja - LÍQUIDOS À SOLTA

Capacidade (L) A x D (cm) Peso (kg) Amarelo

75,7 53 x Top 52 x Bottom 43 6 1650

113,6 72 x Top 57 x Bottom 42 6 1600SL

217 102 x Top 67 x Bottom 49 6 1657

Capacidade (L) A x D (cm) Peso (kg) Amarelo

247 86 x Topo 79 x Fundo 67 20 1661

361 105 x Topo 79 x Fundo 66 22,5 1690

1650

1657

1690

1600SL

1661
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Protetores de paredes e protetores de cantos 
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Protetores de Colunas
Proteção acessível para colunas, postes e vigas de fábricas 
e armazéns. Absorve o impacto dos veículos de reboque, 
minimizando os danos às colunas, a empilhadoras e as lesões de 
pessoas. 

• Polietileno de alta densidade 100% moldado por sopro 

• Resistente à  maioria dos produtos químicos

•  Possui bloqueio a chave para evitar deslizamentos e ajudar no 
alinhamento da instalação    

•  Disponível para caber em suportes redondos ou quadrados de 
10 cm, 15 cm, 20 cm, 25,4 cm e 30,5 cm

• Não são necessárias ferramentas  

• As duas metades prendem-se com faixas fáceis de instalar

• Testado com empilhadoras: 3855,5 kg a 8 km/h

• Substitua caso estejam danificados

•  Os protetores vêm em amarelo com tiras pretas, e em laranja ou 
verde-lima com tiras refletoras de alta visibilidade

Protetores de Pés de Estantes
Os Protetores de Pés de Estantes da Eagle são concebidos para 
ajudar a prevenir os danos nos pés nas prateleiras de estantes 
provocados por empilhadoras e porta-paletes.

• Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) amarelo

• Rápido e fácil de instalar

• Não são necessárias ferramentas para a instalação

•  Pode ser empilhado à altura desejada para cumprir o padrão 
internacional de 40,6cm

•  O perfil estreito minimiza a interferência com o espaço de 
armazenamento valioso

Modelo Item Dimensões (L x C x P) cm Peso (kg)

1704 Protetor para colunas de 10-15 cm 33 x 33 x 106,7 7,6

1706 Protetor para colunas de 15 cm 61 x 61 x 106,7 18,2

1708 Protetor para colunas de 20 cm 61 x 61 x 106,7 18,2

1709 Protetor para colunas de 21 cm 61 x 61 x 106,7 18,2

1710 Protetor para colunas de 25 cm 61 x 61 x 106,7 18,2

1712 Protetor para colunas de 30,5 cm 61 x 61 x 106,7 18,2

Modelo Encaixe (L x C) cm Dimensões (L x C x P) cm Peso (kg)

1702 3,8 x 7,6 115,3 x 12,7 x 20,4 0,9

1703 7,6 x 7,6 15,3 x 12,7 x 20,4 0,9

1702

 1709 1710 1712

 1704 1706 1708

1703

eagle-safety.eu 13



Rampa para Bermas em Polietileno 

Faculta um método ergonomicamente correto para mover cargas 
pesadas sobre calçadas ou subir degraus.

•  Superfície elevada para excelente tração em todas as condições 
meteorológicas

• Leve pesando somente 4 kg

•  As duas pegas com arestas arredondadas facilitam a
 recolha, o transporte e o manuseamento

• Possuiu trilhos laterais de 2,5 cm para segurança adicional

Carga Máxima (kg) Dimensões (L x  C x  A) (cm) Peso (kg) Amarelo

453,6 68,6 x 68,6 x 10,2 4 1794



Descrição Dimensões (L x C x P) (cm) Peso por conjunto (kg) Amarelo

Protetor de paredes de 6" (conjuntos de dois) 15,3 x 106,7 x 5,1 (cada) 3,7 1726

Protetor de paredes de 10" (conjuntos de dois) 25,4 x 106,7 x 5,1 (cada) 6,4 1728

Protetores de Paredes
Os nossos protetores de paredes ajudam a prevenir danos nas 
paredes em zonas com empilhadoras, carrinhos de mão ou 
tráfego de bidões. 

•  Feito de polietileno de alta densidade e de alta visibilidade 
amarelo 

• Nunca precisará de pintura; é resistente a rachas e lascas

•  Pode ser montado de ponta a ponta e apresenta uma 
estrutura única absorvente de energia. 

• Conjuntos de dois

• Elementos de fixação não incluídos

Protetores de Canto
Os protetores de canto de PEAD desviam o impacto, ajudando 
a proteger zonas fabris propensas a danos causados por 
empilhadoras, carrinhos de mão ou tráfego de pessoas. 

• Feito de polietileno de alta densidade

•  De fácil instalação com parafusos ou faixas opcionais (não 
facultadas) 

•  Dois tamanhos para satisfazer a maioria das necessidades 
vendidos em conjuntos de dois

•  Medidas interiores - 10,2 cm x 20,3 cm; e medidas exteriores 
- 15,2 cm x 25,4 cm

       1726

        1720       1725

     1728

Description Dimensions (W x L x D) (cm) Weight per set (kg) Amarelo

Protetor de canto de 21” (conjuntos de dois)                                  53,3 x 15,2 x 25,4 (cada) 4,6 1720

Protetor de canto de 42” (conjuntos de dois) 106,7 x 15,2 x 25,4 (cada) 9,1 1725
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Para saber mais acerca do nosso portfólio 
completo de produtos, por favor visite
eagle-safety.eu

Há 125 anos que a Eagle Manufacturing 
Company continua a tradição de fornecer 
produtos e serviços de qualidade inovadora 
aos nossos clientes. A nossa missão de 
Proteger Pessoas, Propriedade e o planeta® 
tem sido de grande utilidade para os nossos 
clientes ao longo dos anos. Para seguirmos 
esta missão, e priorizarmos os nossos 
clientes, continuamos a esforçarmo-nos por 
manter a excelência e a qualidade em tudo 
o que fazemos. 

©2019 Justrite Safety Group - Part No. MKTE0701EN

Recipientes e Contentores de Segurança 

• Recipientes de Segurança de Aço

• Recipientes de Êmbolo em Polietileno

• Recipientes de Resíduos em Polietileno

Manuseamento de Materiais

• Portarrecipientes Laboratoriais

• Contentores Portarrecipientes

• Protetores de Paredes e Cantos

• protetores de Pés de Estantes

• Protetores de Colunas


