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Contenção e Limpeza Marítima 

Benefícios 

 Ideais para mar ondulado, 
devido ao elevado rácio 
flutuabilidade/peso; 

 Quando recolhidas, ocupam 
pouco volume, sendo assim 
ideais para transporte aéreo 
ou para serem guardadas em 
local fechado; 

 Elevada resistência aos raios 
UV e a químicos (ácidos, 
alcalinos, solventes e 
hidrocarbonetos); 

 Projetadas para um 
lançamento rápido; 

 Sem necessidade de grande 
mão-de-obra; 

 Limpeza fácil; 

 Preparadas para serem 
recolhidas através de um 
carretel próprio (até 500m). 

 A construção do carretel está 
preparada para a integração 
de um motor hidráulico, 
bastante útil para dimensões 
da barreira mais extensas 
(+50m). 

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões 
independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos 
utilizadores. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Barreiras de contenção insuflável 

Descrição 

Quando é necessário que as barreiras ocupem 
pouco volume (quando recolhidas) ou quando a 
ondulação exige maior flutuabilidade, a solução 
recomendada é utilizar barreiras de contenção 
insufláveis a ar.  

 

Características 

» Fabricadas em poliéster revestidas em PVC de 
900g/m2; 

» Cor de laranja; 
» Temperatura de funcionamento: 0 a +80°C; 

» Breaking strenght* ASTM D 5035: 
 Longitudinal: +300 kgf/5cm; 
 Transversal: +300 kgf/5cm. 

*Força de rutura 

Campo de Aplicação 

As barreiras de contenção insufláveis são 
recomendadas tanto para uso em águas 
costeiras, como em mar alto (ondulado), devido 
à elevada flutuabilidade. 
 
Para mais informações sobre instruções e 
manutenção consultar o nosso Guia de Uso e 
Manutenção. 
 

Acessórios 

Para facilitar a colocação e enchimento da 
barreira, são também fornecidos os seguintes 
acessórios: 

» Carretel de desenrolamento 
O carretel permite que se 
recolha a barreira otimizando 
o seu volume e o espaço 
ocupado. Está equipado com 
orifícios próprios para 
empilhadores (garantindo 
uma movimentação rápida e 
segura) e a funcionalidade 
PowerPack (motor hidráulico) 
que, associado ao motor 
diesel, possibilita o 
desenrolamento mecânico, 
assegurando a integridade 
das barreiras. 
 

» Motor Diesel 
A necessidade de um motor 
prende-se com o desenrolar da 
barreira por forma a não rasgá-la. 
Devido ao seu peso 
(especialmente para barreiras com 
mais de 50m), não é possível 
realizar esta operação 
manualmente. 
 

» Insuflador de ar 
Para rapidamente se 
encher a barreira, utiliza-se 
um insuflador de ar 
(50m/minuto). 
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