
 

 

                             
 

Bóias Salva-Vidas Circular SOLAS 
 

Todas as bóias salva-vidas de forma circular e destinadas a serem utilizadas a bordo de embarcações comerciais 

devem estar em conformidade com os regulamentos SOLAS (98/98/EC). Devem ter um diâmetro exterior não 

superior a 800 mm e um diâmetro interior não inferior a 400 mm, devem resistir a uma queda na água de 30 m 

sem que esta diminua a sua capacidade de funcionamento ou a dos seus componentes e devem ter um peso 

mínimo de 2,5 kg. 

Estes produtos são concebidos para suportarem as mais severas condições de tempo e a exposição à luz solar. 

Para manter o equipamento em boas condições deverá evitar qualquer contacto com chamas, temperaturas 

extremas e objectos com arestas afiadas. 

 

As Bóias Salva-Vidas Circular estão de acordo com a norma SOLAS (Código LSA) 
 

 

Bóia Salva Vidas Circular SOLAS 

 

A Bóia Salva Vidas Circular SOLAS foi concebida para utilização em 

barcos comerciais e de recreio. Esta bóia possui um invólucro em 

polietileno rígido cor-de-laranja, que não apodrece nem é afectado por 

condições climatéricas extremas.  

Para uma maior eficácia, combine a bóia com a retenida de salvamento 

flutuante e a luz SOLAS para bóias salva-vidas. 

 

Específicações:  

• Invólucro em polietileno rígido laranja com grinalda a toda a 

volta 

• 4 fitas reflectoras 

• Diâmetro exterior – 730 mm 

• Diâmetro interior – 440 mm 

• Peso - versão normal de 2,5 kg para resgate e versão de 4 kg 

para Sinal de Fumo e Luz - Man-Over-bord (Homem Ao Mar) 

 
 
 
 

 
 

 

 

Como Utilizar a Bóia Salva-Vidas Circular SOLAS 

 

 

1. Lance a bóia pela popa e 

circule em torno do acidentado 

até este estabelecer contacto 

com a retenida. 

 

 

2. Certifique-se que o 

acidentado está bem agarrado 

à boia antes de completar o 

salvamento. 

  

 

3. Puxe o acidentado 

lentamente para junto do 

barco. 

 

 

4. Ice o acidentado para 

bordo. 
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