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Desenvolvida pela empresa francesa Rhodia Solvay 
Group, a tecnologia Proban® possui processo 
tecnológico com rígido controle de qualidade que 
proporciona a tecidos e malhas de algodão, ou ricos 
em algodão, propriedades retardantes de chama 
permanente para uso prolongado.
  
Diferente dos outros processos, ela atua na 
composição da fibra do tecido. Isso significa que a 
retardância à chama é inerente, uma característica 
intrínseca da fibra que permite que essa 
propriedade dure tanto quanto a própria vestimenta 
e mostre-se estável em armazenagens a longo 
prazo ou sucessivas lavagens.  Os produtos com 
essa tecnologia passam por sucessivos e rigorosos 
testes, executados tanto em laboratórios da Rhodia 
quanto em laboratórios da Workwear Cedro, para 
que, assim, a alta qualidade seja garantida, e os 
funcionários estejam protegidos dos riscos 

Além disso, uma amostra de cada lote de produção 
é armazenada por sete anos no laboratório de 
qualidade da Rhodia na Inglaterra para garantir a 
eficácia do tecido em caso de necessidade do cliente.

TECNOLOGIA 
PROBAN®

TECNOLOGIA PROBAN® 

INTRODUÇÃO

A Linha FR, da Workwear Cedro, garante a 

segurança de profissionais que estão sempre 

expostos a riscos de acidentes com fogo repentino 

e arco elétrico. Com exclusividade na América 

Latina, nossos tecidos possuem tecnologia 

Proban®, que confere propriedades de proteção 

FR duráveis para uso prolongado em tecidos 100% 

algodão ou mistos. 

Neste guia, vamos falar tudo sobre a Tecnologia 

FR da Workwear Cedro. Reunimos um aparato 

de informações para mostrar a você como esses 

tecidos são produzidos e testados, conforme 

normas regulamentadoras internacionais 

e também do Ministério do Trabalho.   Os 

[UV]
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NORMAS
Os produtos da Linha 
FR, da Workwear Cedro, 
seguem as especificações 
de uma série de normas 
regulamentadoras que 
estabelecem padrões que 
garantem a segurança do 
usuário do E.P.I.

AS NORMAS USADAS 
PARA GARANTIR ESSA 
TECNOLOGIA SÃO: 
NFPA 2112  
Estabelece padrão sobre peças 
de roupa resistentes à chama para 
proteção de pessoal industrial  
contra fogo repentino. 

NFPA 70E 
Descreve práticas relacionadas à 
segurança do trabalho para locais 
em que são necessários resguardar 
funcionários em relação aos riscos 
associados à energia elétrica.  

IEC 61482-1-1 
Especifica métodos de ensaio  
para medir o valor de desempenho 
térmico de materiais destinados 
para utilização em vestuário, 
resistentes ao calor e à chama para 
trabalhadores expostos aos efeitos 
térmicos de arcos elétricos e a função 
de artigos de vestuário utilizando 
esses materiais.
 
ISO 15025 
Especifica dois procedimentos 
(ignição superficial e ignição no bordo) 
para determinar as propriedades de 

propagação de chamas de materiais 
flexíveis orientados verticalmente  
na forma de tecidos únicos ou 
multicomponentes (revestidos, 
acolchoados, multicamadas, 
construções tipo sanduíche e 
combinações similares) a uma 
pequena chama definida. 

NORMA 11611 
Especifica requisitos mínimos de 
segurança e métodos de ensaio para 
vestimentas de proteção, que são 
projetadas para proteger o corpo 
do usuário   durante a soldagem ou 
processos com riscos similares. 

DIN 54345 
Tem como principal finalidade evitar 
a formação de carga eletrostática, 
evitando riscos de ignição por faísca 
e protegendo o usuário em situações 
de risco. 

ABD0031 
Tem a finalidade de evitar a emissão 
de gases tóxicos pelo tecido. 
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TESTES 

TESTES
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qualidade, com métodos 
estabelecidos e descritos 
por normas internacionais. 
Os testes são realizados 
tanto pela Workwear Cedro 
quanto pela Rhodia. 

TESTES REALIZADOS 
PELA WORKWEAR 
CEDRO Os testes realizados pela Workwear 

Cedro seguem as seguintes normas 
regulamentadoras: 

ASTM D 6413 
QUEIMA VERTICAL 
Determina o método de teste de 
flamabilidade vertical. De acordo  
com a National Fire Protection 
Association NFPA 2112, após 100 
ciclos de lavagem,  o EPI deve apagar 
a chama em até 2 segundos com 
carbonização máxima de 102mm. 

ASTM D 5034 
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 
Determina o método de teste  
que avalia a resistência à tração  
do material externo e material  
do revestimento da gola.

ASTM D 2261 
RESISTÊNCIA AO RASGO 
Determina procedimentos a serem 
cumpridos para a correta realização 
do teste de resistência ao rasgo. 

NBR 9925 
ESGARÇAMENTO 
Especifica um método de ensaio 
utilizado para a determinação 
do esgarçamento de tecido plano 
em uma costura-padrão.

NBR 10591 
GRAMATURA 
Prescreve o método para 
determinação da gramatura 
de malhas e tecidos planos.

AATCC 135 
NORMA CITADA 
NA ASTM F 1506
Método usado para avaliar 
a mudança dimensional do tecido  
após a replicação de procedimentos 
de lavagem comumente usados 
pelos consumidores
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TESTES

TESTES REALIZADOS 
PELA RHODIA

Os testes de qualidade realizados pela Rhodia 
seguem as seguintes normas regulamentadoras: 

Laboratório 
acreditado pelo 
United Kingdom 
Accreditation 
Service (UKAS). 

ISO 15797:2002  
Especifica procedimentos e equipamentos de teste que podem ser utilizados na 
avaliação de roupas de trabalho destinadas a serem lavadas industrialmente. 
Eles servem como base para testar propriedades relevantes, como estabilidade 
dimensional, solidez da cor, vincos e franzimento da costura. 

EN ISO 11611:2007 
Especifica requisitos mínimos de segurança e métodos de ensaio para 
vestimentas de proteção, que são projetadas para proteger o corpo do usuário   
durante a soldagem ou processos com riscos similares.

EN ISO 11612: 2007 
Especifica os requisitos de desempenho para peças de vestuário feitas de 
materiais flexíveis, que são projetados para proteger o corpo do usuário de calor 
ou chamas.

EN ISO 14116:2008 
Especifica os requisitos de desempenho para as propriedades limitadas de 
propagação da chama de materiais, conjuntos de materiais e roupas de proteção 
a fim de reduzir a possibilidade de queima da roupa.

TODO LOTE DE 
PRODUÇÃO, TESTADO 

E APROVADO, RECEBE 
A ETIQUETA DANDO 

TODAS AS GARANTIAS 
DO PRODUTO E 
AUTENCIDADE 

DA RHODIA.
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ALÉM DE SER FR, NOSSA 

TECNOLOGIA GARANTE TAMBÉM: 
- Resistência permanente ao calor por 

irradiação, fogo e arco elétrico; 

- Número de lavagens testadas, conforme 

exigências da norma NFPA 1112; 

- Garantia de proteção ATPV após 100 lavagens; 

- Mais leveza; 

- Mais segurança; 

- Melhor mobilidade e conforto; 

- Fator de proteção solar 50+; 

- Performance superior;

-Produto com certificação Oeko-Tex, 

que garante a não toxicidade dos tecidos.

LINHA FR
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LINHA FR
Os uniformes da Linha FR, da Workwear Cedro, 

são usados na área industrial, especialmente 

por profissionais expostos em situações 

de riscos com fogo repentino e arco elétrico. 



CONHEÇA NOSSA LINHA: 

CEDROTECH FR 

UV 50+ / ATPV: 12,1 cal/cm² 

Peso: 290 g/m² (+/- 5%) 

Armação: SARJA 3X1 

Composição: 100% ALGODÃO 

Paleta de cores: 

1052 2063 4620 5098 5228 8047 8059

VÊNUS FR 

UV 50+ / ATPV: 8,9 cal/cm² 

Peso: 230 g/m² (+/- 5%) 

Armação: SARJA 3X1 

Composição: 88% ALGODÃO + 12% POLIAMIDA 

Paleta de cores:

2063 5228 8047 80598048

SATURNO FR 

UV 50+ / ATPV: 11 cal/cm² 

Peso: 260 g/m2 (+/- 5%) 

Armação: SARJA 3X1 

Composição: 100% ALGODÃO 

Paleta de cores: 

2063 5228

JÚPITER FR 

UV 50+ / ATPV: 11 cal/cm² 

Peso: 260 g/m² (+/- 5%) 

Armação: SARJA 3X1 

Composição: 88% ALGODÃO + 12% POLIAMIDA 

Paleta de cores: 

2063 5098 5228 8047 80595494 7158 8048

5098 5228 8047

MERCÚRIO FR – METAIS LÍQUIDOS 

UV 50+ / ATPV: 22 cal/cm² 

Peso: 430 g/m² (+/- 5%) 

Armação: CETIM 

Composição: 100% ALGODÃO 

Cartela de cores: 

ZEUS FR 14 oz 

UV 50+ / ATPV:  8,7 cal/cm²

Peso: 225g/m² (+/- 5%) 

Armação: SARJA 3X1 

Composição: 88% ALGODÃO + 12% POLIAMIDA 

CRONOS FR 11 oz 

UV 50+ / ATPV: 16 cal/cm² 

Peso: 370 g/m² (+/- 5%) 

Armação: SARJA 3X1 

Composição: 88% ALGODÃO + 12% POLIAMIDA 

2247 5486 7684

QUARTZO FR 

UV 50+ / ATPV:  8,7 cal/cm² 

Peso: 225 g/m² (+/- 5%) 

Armação: SARJA 3X1 

Composição: 48% MODACRÍLICO / 

37% ALGODÃO / 15% ARAMIDA

Cartela de cores: 

1312

LINHA FR
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LINHA FR

NA LINHA 

FR TAMBÉM 

OFERECEMOS 

TRÊS TIPOS 

DIFERENTES DE 

TECIDOS COM 

TECNOLOGIA 

COMBINADA, 

SÃO ELES : 

[FR + CAMUFLADO] 
Tecidos camuflados com proteção 
aos efeitos do arco elétrico e fogo 
repentino por meio da tecnologia 
Proban®. Indicado para atividades  
de segurança pública.

  

[FR + SR]
Possui acabamento que dificulta 
a aderência de substâncias, como 
água, óleo e graxas, e prolonga a 
vida útil dos tecidos.

  

[FR + AV] 
Tecido que possui propriedade 
de repelência contra insetos. 
Funcionalidade ideal para 
atividades exercidas em locais 
abertos e no campo. Não indicada 
para atividade de apicultura.



    

CONCLUSÃO 
Para estar sempre por dentro dos tecidos profissionais 

e suas diferentes aplicações, recomendamos que você 

continue acompanhando nossas postagens no blog 

e nas redes sociais. Além disso, a consultoria com 

nossos consultores é insubstituível. Esperamos que 

você tenha aprendido muito com este material sobre 

nossos produtos. Continue com a gente e se inscreva 

na newsletter para receber conteúdo de qualidade 

diretamente na sua caixa de e-mail. 

/workwearcedro            @workwearcedro         

@WorkwearCedro         /WorkwearCedro

Entre em contato com a nossa equipe e conheça 

outras soluções em uniformização: (31) 3235-5000

WORKWEAR.CEDRO.COM.BR


