Proteção
na medida

Área:

certa.

Problemas ou perguntas?
Contate:

RISCOS

EFEITOS À SAÚDE

• Impacto ou perfuração da cabeça
• Respingos de líquidos e corrosivos
• Choques elétricos

• Fraturas na coluna cervical
• Traumatismo craniano
• Acidente fatal

SELEÇÃO DA PROTEÇÃO ADEQUADA

USO CORRETO

Capacete classe A
Capacete classe B
Conjugado capacete + abafador
Conjugado capacete + viseira
Conjugado capacete + abafador + viseira

Colocação / Ajuste
Higienização
Inspeção
Troca
Usos / Limitações

UTILIZE CORRETAMENTE SEU CAPACETE
COLOCAÇÃO / AJUSTE

TROCA

• Coloque a suspensão no casco com a tira de absorção de suor (preta) para frente,
utilizando os encaixes plásticos.
• Ajuste a suspensão para o tamanho ideal de sua cabeça, de maneira confortável.
• Se você utiliza proteção à cabeça junto com a auditiva e/ou à face, verifique
o ajuste correto dos protetores com o capacete de segurança, de acordo com
as instruções contidas na embalagem.

• A vida útil do capacete é variável e deve ser determinada pelo responsável na empresa.
• O capacete deve ser trocado quando apresentar um ou mais dos sinais de desgaste
listados abaixo:
» Rachaduras ou fissuras
» Ressecamentos ou deformações
» Manchas ou desbotamento
» Fios da suspensão desfiados ou outras fragilidades
» Se atingido por qualquer objeto ou impacto,
mesmo que tenha aparência de bom

USOS / LIMITAÇÕES
• Produto somente para uso profissional.
• Este capacete oferece PROTEÇÃO LIMITADA contra objetos que estiverem caindo de
cima e que atinjam o topo do capacete.
• Deve ser utilizado por pessoas treinadas.
• Não armazene seu capacete exposto à luz solar ou a contaminantes.

INSPEÇÃO

HIGIENIZAÇÃO
• Higienize tanto a suspensão quanto o casco somente com água e sabão.
• Não pinte, utilize lixas ou abrasivos, limpe com solventes, gasolina, produtos químicos
ou substâncias similares nenhuma das partes do capacete, pois tais produtos podem
enfraquecer o casco e/ou causar danos imperceptíveis à superfície.

• Sempre inspecione cuidadosamente seu capacete antes do uso,
garantindo sua própria segurança.
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