Capuz de Solda 3M 169100

DESCRIÇÃO:
O capuz de solda 3M 169100:
• É aplicável para a maioria das operações de solda
• É confeccionado em tecido 100% algodão com tratamento anti-chama
• Tamanho único (Circunferência da cabeça = 45 cm)
• Cor cinza escura
• Produto sem manutenção

APLICAÇÕES:
Capuz para proteção da cabeça e pescoço contra fagulhas provenientes de atividades de soldagem, tais como
solda a gás, MIG, eletrodo, micro plasma, oxi-acetileno, corte de plasma.

APROVAÇÕES:
Este produto atende os requisitos da norma: ISO 11611:2007.

- Classe 1 - proteção contra técnicas e situações de soldagem menos perigosas, tais como: soldagem a gás,
soldagem MIG, soldagem micro plasma, solda elétrica.
- Classe 2 - proteção contra técnicas e situações de soldagem mais perigosas, tais como: solda elétrica, oxiacetileno, corte de plasma, etc.
No Brasil, o Capuz de Solda 3M 169100 é aprovado pelo Ministério do Trabalho através do Certificado de
Aprovação (CA) n° 35112.

ADVERTÊNCIAS


Assegure-se sempre que o produto escolhido:
- É adequado para a aplicação;
- Ajusta-se corretamente ao usuário;
- É utilizado durante todo o período de exposição;

- É substituído sempre que necessário. A vida útil do produto depende das condições de uso e do
ambiente. Produto sem manutenção.


O treinamento e uso adequado são essenciais para que este produto ajude a proteger o usuário.



Siga todas as instruções deste manual. Em caso de dúvida, entre em contato com um profissional de
segurança do trabalho ou com o Disque Segurança da 3M: 0800-0550705.



Nunca altere, modifique ou repare este produto.



Verifique se o produto não possui qualquer dano antes da sua utilização.
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Descarte e substitua o capuz se este estiver danificado (perfurado ou rasgado) ou de acordo com as
práticas internas de trabalho.



Este produto é fabricado com materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos à saúde.



Este produto não demonstra ser incompatível com o uso de qualquer outro EPI, desde que seja vestido e
posicionado adequadamente para o fim projetado.



Este produto tem tratamento anti-chama, mas não deve ser posicionadao diretamente contra qualquer
tipo de chama durante o uso.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
- Armazene em local seco e sem incidência direta de luz solar;
- Validade: 5 anos da data de fabricação
- Antes da primeira utilização, verifique sempre se o produto está dentro do prazo de validade. Quando
transportar, use a embalagem original.

TAMANHO

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Para melhor conservação do produto, lave-o apenas com água e sabão neutro e siga as recomendações abaixo:
Temperatura máxima de lavagem: 60°C
Não usar alvejante
Não secar em secador rotativo
Passar a ferro quente (temperatura máxima 110°C)
Não limpar a seco

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Segurança e Proteção à Saúde 3M,
entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o Fale com a 3M pelo 0800-0550705.
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