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PROTEÇÃO DA CABEÇA

Data: 10/07/2014        Cód. Artigo: 0201003         

Designação: Capacete

Ventilado: Não

Material do capacete: Polietileno de alta densidade

Cores:

Material do arnês: Polietileno linear

Pontos de fixação: 6

Tamanhos: Ajustável (52-61cm)

Ajustamento: Cinta

Peso: 308 gr

Conforme as exigências da directiva europeia 89/686, 
nomeadamente em termos de ergonomia, inocuidade, 
conforto e arejamento;
Normas: EN 397

Observações:
- Tratamento anti UV;
- Inclui banda de suor;
- Resiste a temperaturas entre (-30º/+50º);
- Resiste a descargas elétricas até 1000V ac/ 1500V dc;
- NOTA: A data que se encontra no interior é a data de fabrico, não a validade do produto; 

5-RS

Instruções de uso: 
- Os capacetes são produzidos de modo a que a energia proveniente de um choque seja absorvida pela destruição ou 
deterioração parcial do casco. Mesmo que essas deteriorações não sejam visíveis é recomendado a substituição de 
qualquer peça que tenha sido submetida a um choque considerável. Para assegurar a proteção, o mesmo deve ser 
ajustado ou regulado em função das medidas do utilizador. O perigo acresce quando as peças originais do capacete são 
modificadas ou retiradas do mesmo, exceto as modificações e recomendações realizadas pelo fabricante. Os capacetes 
não devem de forma alguma ser adaptados para fixar acessórios utilizando um método diferente do que é recomendado 
pelo fabricante;

Limitações e uso: 
- O capacete deve ficar perfeitamente ajustado à cabeça do utilizador (nem demasiado apertado nem demasiado lasso). 
A duração de funcionamento é afectada por muitos factores como o frio, o calor, os produtos químicos, os raios do sol ou 
a utilização inadequada. Uma verificação diária é necessária para identificar sinais de fraqueza (rachas, fissuras) sobre o 
capacete, o encaixe, e sobre os acessórios. Qualquer capacete que tenha suportado um choque considerável ou que apre-
sente sinais de deterioração deve ser substituído.  A data de fabricação é marcada na parte de dentro de cada capacete.

Instruções de armazenamento: 
- O capacete deve ser armazenado num lugar seco, ao abrigo da luz, do gelo e num lugar onde não tenha contacto com 
produtos químicos;

Instruções de limpeza/manutenção: 
- O capacete de proteção pode ser limpo e desinfetado com ajuda de um pano molhado com detergente de baixa concen-
tração. Não se devem utilizar produtos químicos, abrasivos ou corrosivos. 


