Mito: Não existe perigo se expor em dias nublados ou no inverno.
Verdade: Nesse período, a radiação é menos intensa. Porém, em áreas tropicais e
subtropicais, como é o caso do Brasil, é intensa. Na primavera, apesar das temperaturas
baixas, o sol, também, é intenso. Em dias nublados, 80% da radiação pode atravessar as
nuvens, assim como em nevoeiros.
Mito: Dentro da água não sofremos exposição dos raios.
Verdade: A água é uma superfície capaz de refletir os raios UV, aumentando a
exposição. Esses ambientes oferecem pouca proteção aos raios. Por isso, podem provocar
o aparecimento de fotoqueratite (ocorrência devido a intensa exposição à radiação
ultravioleta, causando vermelhidão dos olhos, sensação de corpo estranho, lacrimejo
excessivo e maior sensibilidade à luz).
Mito: Durante exposições excessivas somente o protetor solar é capaz de nos proteger da
ação dos raios.
Verdade: O protetor deve ser usado de forma correta, e não garante proteção prolongada.
Use-o somente para se proteger e não se queimar.
Mito: Queimaduras só ocorrem quando sentimos os raios quentes do sol.
Verdade: Os raios UV não são vistos a olho nu e não podem ser sentidos. O que faz o corpo
se aquecer é a radiação infravermelha.
Mito: Fazer intervalos entre as exposições solares é um método para não se queimar.
Verdade: Se houver um longo período de exposição, não adianta fazer pausas, pois a
radiação acontece o dia todo.
Mito: Fico protegido(a) dos raios se estiver bronzeado(a).
Verdade: Peles brancas possuem uma proteção limitada, mesmo se a pele estiver
bronzeada.
Mito: É saudável se bronzear a todo tempo.
Verdade: Bronzeamento é um sistema de defesa do organismo contra os danos dos raios
UV.
Mito: Os mulatos e afros não precisam usar filtro solar, porque a melanina impede o
aparecimento de câncer.
Verdade: Qualquer pessoa pode ter câncer de pele. Nesses tipos de pele negra, eles
possuem menor incidência de tumores de pele (podem aparecer nas palmas das mãos,
dos pés e em outras áreas), por isso, é preciso se proteger com os acessórios e produtos
adequados.
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O mais novo conceito tecnológico em acabamentos de
proteção contra os raios ultravioletas (Efetiva proteção
contra o UVA+UVB).
O UV Blocker é um tratamento aplicado ao material onde
irá funcionar como uma barreira (blocker), que impede,
em grade parte, a passagem dos raios ultravioletas (UVA,
UVB).

O que são os Raios UV-A, UV-B e UV-C?
São radiações eletromagnéticas não visíveis que se
propagam em ondas com um determinado nível de
energia. Os raios ultravioletas (compostos pela formação
dos rios UV-A+UV-B+UV-C) estão em uma região da
faixa de do espectro eletromagnético entre 200 e 400
nanômetros.

UV-A (320-400nm) - penetra as camadas profundas
da pele. Durante todo ano, sentimos os seus efeitos. Ele
é o responsável pelo bronzeamento, pelas manchas,
envelhecimento precoce, foto alergia, rugas, flacidez e o
câncer de pele.
UV-B (290-320nm) - penetra nas camadas superficiais
da pele, apresentando intensas reações. Causa
queimaduras solares, insolação grave e predisposição ao
câncer de pele.
UV-C (200-290nm) - São considerados os mais perigosos
contudo, não chegam até nosso planeta.
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A Norma mais utilizada mundialmente é Norma Australiana AS/NZS 4399/1996, pais
que foi o primeiro a desenvolver uma metodologia para avaliar o fator de proteção em
tecidos.
O cálculo do FPU considera a faixa de medição, a largura da banda expectral, a ação
eritomatosa, a distribuição espectral do iluminante e a transmitância do item para
cada comprimento de onda.
Para o valor do FPU, utiliza-se uma referência certificada pela Agência Australiana de
Proteção à Radiação e Segurança Nuclear (Arpansa) para que se classifique a eficiência
da proteção da seguinte forma:
UPF

FATOR DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA
Proteção
Bloqueio de raios UV

Classificação

15 até 24

93,3% - 95,9%

Boa proteção

15, 20

25 até 39

96% - 97,4%

Muito boa proteção

25, 30, 35

40 até 50, +50

97,5% e acima

Excelente proteção

40, 45, 50, 50+

Com o tratamento UV Blocker, atingimos o grau de “Excelente Proteção” no material
tratado, inclusive com valores de classificação 50+.
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DIAS COM MAIOR
PROTEÇÃO CONTRA OS
RAIOS NOCIVOS DO SOL

Os raios solares (com radiação ultravioleta) incidem sobre o
tecido comum: uma parte é refletida e outra acaba atravessando
as fibras do tecido, atingindo a pele. Quanto mais aberto o
tecido, menos proteção.

Os tecido tratados com UV Blocker têm uma estrutura capaz de
bloquear a radiação. Apenas uma pequena parte, dependendo
do modelo, atinge a pele.

EFEITOS PREJUDICIAIS:
UVA - causam envelhecimento
precoce da pele.

O material tratado com o UV Blocker (como por exemplo
um tecido), irá funcionar da seguinte forma:

ULTRAVIOLETAS

A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco
do câncer de pele. Pessoas que vivem em países tropicais,
como o Brasil e a Austrália (país esse que concentra o
maior registro de câncer de pele no mundo) estão mais
expostas a esse tipo de doença. A mudança de hábito
da população mundial com relação à exposição ao sol
provocou aumento da incidência de câncer da pele nas
últimas décadas.
A radiação UVA é a maior parte do espectro ultravioleta
e possui intensidade constante durante todo o ano,
atingindo a pele praticamente da mesma forma durante
o inverno ou o verão. Sua intensidade também não varia
muito ao longo do dia, sendo pouco maior entre 10 e 16
horas que nos outros horários. Os raios UVA penetram
profundamente na pele, sendo os principais responsáveis
pelo fotoenvelhecimento. Tem importante participação
nas fotoalergias e, também, predispõe a pele ao
surgimento do câncer.
A radiação UVB já tem uma incidência bem maior
durante o verão, especialmente entre 10 e 16 horas. Os
raios UVB penetram superficialmente na pele e são os
causadores das queimaduras solares, que são as principais
responsáveis pelas alterações celulares que predispõem
ao câncer de pele. O fato de que, sendo apenas os raios
UVB que causam as queimaduras solares, uma pessoa
que não tenha ficado vermelha não significa que não
tenha sido atingida danosamente pela radiação UVA.
Aquele sol de inverno que pareceu não causar problemas
porque você não se queimou nada, na verdade também
está prejudicando sua pele favorecendo, principalmente,
o seu envelhecimento.

FPU (Fator de Proteção Ultravioleta)

Portanto, o tratamento UV Blocker irá promover o bloqueio
e o aumento na proteção contra os raios UV (UV-A e UV-B),
raios estes, responsáveis pelos efeitos danosos a pele.
O desempenho da proteção antiUV se mantém eficaz por
repetidas lavagens do material tratado.
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São fatores considerados que interferem diretamente nos valores do FPU. São eles:
- Composição do fio/tecido: Tecidos de algodão apresentam uma capacidade de
proteção ao UV menor comparada os tecidos de fibras sintéticas.
- Estrutura do tecido: Quanto mais compacto a estrutura do tecido (menos luminosidade
passando por ele) maior será o grau de proteção ultravioleta.
- As cores: Os corantes utilizados nos artigos também atuam na proteção da radiação
ultravioleta. Quanto mais intensa (escura) for a cor do tecido, maior será seu FPU.
- Elasticidade: Normalmente, quanto maior a elasticidade do tecido/malha, menor
será o boqueio dos raios UV.
- Umidade: A água ocupa espaços livres da fibra e torna o tecido mais permeável aos
raios ultravioletas diminuindo a capacidade de proteção. Portanto, quanto maior a
umidade, menor é a eficiência de proteção.
- Condição do tecido: Em função do uso dos tecidos, os mesmos se tornam desgastados
e desbotados. Por consequência, o bloqueio aos raios UV diminui.

