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Fato Smart SOLAS 1A e 2A 
Fato de Imersão SOLAS para Uso Constante e de Abandono 

 
Fatos de Imersão 

 

Historicamente a maioria dos óbitos registados no mar são consequência de hipotermia. Sem uma protecção térmica, o tempo 
de sobrevivência no mar é bastante reduzido visto que a temperatura corporal diminui rapidamente. Em águas entre os 5ºC e 
os 10°C de temperatura isto pode acontecer num curto período de tempo podendo ser inferior a 15 minutos, para além de 
ocorrer choque térmico com acidente cardíaco. 

A protecção térmica fornecida por um fato de imersão irá aumentar a hipótese de sobrevivência e de salvação do seu 
utilizador, retardando os efeitos de hipotermia. 

Os Fatos Smart SOLAS 1A e 2A são fatos semi-secos que proporcionam óptimas funcionalidades enquanto Fatos de Uso 
Constante, conjugando as características de Fatos de Imersão com aprovações SOLAS com as características Fatos de Anti-
Exposição, sendo assim um Fato de Uso Constante e de Abandono em situações de emergência. 

Fatos de imersão como os modelos Smart SOLAS 1A e 2A podem ser 
utilizados para uso constante a bordo e têm como fatores-chave de 
protecção os seguintes: 

1. Para uso laboral: 
• Confortáveis e quentes 
• Impermeáveis 
 

2. Em caso de imersão na água: 
• Alguma flutuabilidade do utilizador na água, prolongando a sua 

sobrevivência 
• Redução do choque da água fria e do efeito de hipotermia 
• Permite ao utilizador movimentar-se na água e ser resgatado sem 

embaraço, bem como embarcar com facilidade numa jangada salva-
vidas 

• Fácil visualização do náufrago na água, auxiliando o resgate  
 

 

Características 
 

FATO SOLAS 1A FATO SOLAS 2A 

• Proporciona no mínimo uma hora de protecção térmica 
contra o choque de águas frias e atrasa o efeito de 
hipotermia após a imersão 

• Proporciona 6 horas de protecção térmica contra o 
choque de águas frias e atrasa o efeito de hipotermia após 
a imersão  

• Pode ser utilizado também como um Fato de Uso Constante 
para trabalhos a bordo, devido à sua flexibilidade e ao seu 
conforto 

• Pode ser utilizado também como um Fato de Uso Constante 
para trabalhos a bordo, devido à sua flexibilidade e ao seu 
conforto 

• Fitas reflectoras com aprovação SOLAS no capuz, nos 
ombros, braços e costas 

• Fitas reflectoras com aprovação SOLAS no capuz, nos 
ombros, braços e costas 

• Fornece flutuabilidade devido ao revestimento de espuma 
de flutuação inerente de 100 Newton de flutuabilidade 

• Fornece uma flutuabilidade maior devido à camada de 
espuma dupla. O forro de isolamento de espuma de camada 
dupla confere-lhe 154 Newton de flutuabilidade  

• Capuz fixo e isolante para uso constante enquanto efectua 
trabalhos a bordo 

• Sem capuz fixo 

• Capuz adicional de neopreno para uma protecção térmica 
extra durante a imersão 

• Capuz adicional em neopreno isolante para protecção 
térmica extra durante a imersão em água 

• Pescoço em neopreno confortável e macio • Pescoço em neopreno confortável e macio 

• Luvas de neopreno com 5 dedos, o que facilita o 
manuseamento de objectos, cabos, ferramentas etc., 
enquanto envergado, removíveis e guardáveis em bolsos 
inseridos nos braços 

• Luvas de neopreno com 5 dedos, o que facilita o 
manuseamento de objectos, cabos, ferramentas etc., e 
confere protecção térmica durante a imersão 

• Cinto ajustável com fivela de metal e com travamento • Cinto ajustável com fivela de metal e com travamento 

• Pés de neopreno fino de tamanho universal que permite 
calçar qualquer tamanho de pé, e de grande versatilidade 
permitindo o uso com botas de trabalho 

• Pés de neopreno fino de tamanho universal que permite 
calçar qualquer tamanho de pé, e de grande versatilidade 
permitindo o uso com botas de trabalho 

• Vedantes de pulso interior em neopreno • Vedantes de pulso interior em neopreno 
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• Fornecido com um saco de armazenamento, com fácil 
abertura para permitir vestir rapidamente o fato em 
situações de emergência 

 

• Fornecido com um saco de armazenamento, com fácil 
abertura para permitir vestir rapidamente o fato em 
situações de emergência 

• Permite o uso de coletes salva vidas SOLAS de adulto por 
cima do fato 

• Permite o uso de coletes salva vidas SOLAS de adulto por 
cima do fato 

• Cintas de aperto nos braços e nos tornozelos e painéis 
elásticos ao longo da perna para melhor ajuste e aumento 
de protecção térmica; 

• Cintas de aperto nos braços e nos tornozelos e painéis 
elásticos ao longo da perna para melhor ajuste e aumento 
de protecção térmica; 

• Tecido exterior totalmente impermeável com costuras 
seladas 

• Tecido exterior totalmente impermeável com costuras 
seladas 

• Com aba de tempestade, bolsos nos braços e apito azul-
marinho 

• Com aba de tempestade, bolsos nos braços e apito azul-
marinho 

 

 
Fato de Imersão Smart SOLAS - Pormenores 

 
Visão de Frente do Fato 

 

 
Visão de Costas do Fato 

 

 
Painéis Elásticos  
ao Longo da Perna 

 
Capuz fixo  
e isolante 

 
Fitas Reflectoras com 
Aprovação SOLAS 

 
Cintas de Aperto  

nos Braços 

 
Cintas de Aperto nos 

Tornozelos 

 
Cinto Ajustável com Fivela de 
Metal e com Travamento 

 
Aba Protectora  
de Tempestade 

 
Capuz Adicional  
de Neopreno 

 
Pés de Neopreno de Tamanho 

Universal 

 
Luvas de Neopreno  

com 5 dedos 
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Fato de Imersão Smart SOLAS – Referências e Tamanhos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Modelo Tamanho Referência 

Fato Smart SOLAS 2A S 20302070 

Fato Smart SOLAS 2A M 20302071 

Fato Smart SOLAS 2A L 20302072 

Fato Smart SOLAS 2A XL 20302074 

Fato Smart SOLAS 1A S 20302075 

Fato Smart SOLAS 1A M 20302076 

Fato Smart SOLAS 1A L 20302077 

Fato Smart SOLAS 1A XL 20302078 

Tabela de Tamanhos: Medidas do Corpo em Kg/Cm 

Tamanho Kg Altura Peito Cintura 

S 50-70kg 164-182 88-96 76-84 

M 70-80kg 164-182 96-104 84-92 

L 80-90kg 170-188 104-112 92-100 

XL 90-110kg 170-188 112-120 100-108 


