
Globaltech, 
para a sua segurança



APRESENTAÇÃO
Somos uma empresa especializada no fabrico de roupa técnica cujo objetivo é proporcionar soluções aos nossos clientes com os máximos padrões de qualidade. 

Nos nossos departamentos especializados em design, confeção e I+D+i, procuramos a melhor alternativa para os seus trabalhadores, procurando como principal objetivo 
a segurança deles mas valorizando o conforto, tanto em utilidade (flexibilidade) como em transpirabilidade, de acordo com as características climatológicas do ambiente 
de trabalho. 



ESTRUTURA E FINALIDADE
A partir das nossas instalações em Espanha, damos apoio técnico aos nossos centros de fabrico em Lima, Índia e Argélia com o objetivo de controlar os processos de 
fabrico, rastreabilidade da produção, modelação e tecidos com a finalidade de manter sempre o mesmo padrão de qualidade e proporcionar uma solução global aos 
nossos clientes internacionais.



TECIDOS 
No ambiente têxtil técnico são amplamente conhecidas as vantagens e defeitos de cada grupo que, à maneira de resumo, são as seguintes: 

· Aramidas – boa proteção, boa durabilidade, desconforto e elevado custo 
· Modacrílicos – boa proteção, boa durabilidade, excelente  conforto e custo equilibrado 
· Algodões tratados - Proteção limitada, pouca durabilidade, conforto mediano e custo muito competitivo.



SEGURANÇA  
No setor do metal, os operários precisam de estar equipados com uniformes com proteção contra os salpicos, como principal risco.

Atualmente, existem duas normas reconhecidas mundialmente que se aplicam para regular o uso destes tecidos ignífugos nestes ambientes com risco: a norma 
americana NFPA 2112 e a norma internacional ISO EN 11612.



MODACRÍLICO  
A Globaltech observa a procura do setor e como este exige um salto de qualidade nas peças de roupa e, portanto, apostamos pelo tecido modacrílico algodão, visto 
conferir um conforto muito superior às aramidas e uma maior durabilidade e transpirabilidade em comparação com os algodões tratados.



NORMA  
Concretamente no ambiente de trabalho do setor petrolífero/hidrocarbonetos, além da principal proteção contra o fogo, também se têm de valorizar outras qualidades das peças 
que, com frequência, passam muito mais desapercebidas: 

· A possibilidade de incluir fibras antiestáticas no tecido EN ISO 1149. 
· A possibilidade de as peças serem, na sua totalidade ou em boa parte delas, de cores de elevada visibilidade (norma EN ISO 20471) 
· A característica hidrófuga (EN ISO 13034) 
· Os valores de transpirabilidade ou respirabilidade do tecido com base nos testes para determinar os valores de RET e de RCT (UNE EN 31092) ou o valor de AIR 
PERMEABILITY de um tecido 



CATÁLOGO DE ROUPA TÉCNICA GLOBALTECH



DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PERSONALIZADOS 
A Globaltech, como fabricante integral de roupa técnica, oferece uma solução global: 

.  Design personalizado 

.  Catálogo técnico à medida
. Apoio internacional em matéria de distribuição 



DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO À MEDIDA (I+D+I) 
Quando no mercado não existirem produtos que satisfaçam as necessidades dos nossos clientes em matéria de segurança, funcionalidade ou custo, o nosso departamento de I + D + 
I desenvolverá novos produtos de acordo com as suas necessidades



FERRAMENTA INFORMÁTICA PUNCH OUT

Depois do catálogo técnico definitivo ter sido validado pelo nosso cliente, juntamente com o catálogo de compras dos equipamentos, integramos ambos os formatos na ferramenta 
de gestão com o objetivo de dar visibilidade do produto a todos os centros de assistência e a utilizadores finais. 

Este processo proporciona melhorias aos nossos clientes, umas melhorias substanciais num âmbito duplo: 

1. Melhoria do processo a nível qualitativo 
2. Melhoria do processo a nível quantitativ



SELOS DE QUALIDADE

Todos os nossos tecidos foram certificados de acordo com as principais normas em ISO e ASTM, que fazem referência a tecidos técnicos de proteção para a confeção de 
equipamentos técnicos de proteção individual. 

Todas as nossas roupas técnicas confecionadas são certificadas de acordo com a norma em vigor por um laboratório independente com reconhecimento internacional.


