
Capacete Confort

Proteção corporal: Proteção da cabeça
Descrição e composição:

Capacete fabricado em polipropileno. O arnês interior incorpora uma fita de 
tecido na parte frontal, tanto para proporcionar comodidade ao usuário como 
para absorver o suor.
 
Especificações técnicas: EN 397-1995 que incorpora a emenda 1, especificação 
para os capacetes de segurança industrial. 

Gama de tamanhos do arnês: 55 a 62 cm 

Cores:  

Peso: 347 g.

Arnês: 6 pontos com rosca. Sem ventilação. Fita anti-suor.

EN 397:2012 + A1:2012

Gama de tamanhos:  
55 a 62 cm

Ajuste mediante 
tira de plástico.

Fita anti-suor.

www.medop.es

Cor Ref. Produto Tipo de arnês

Azul 911.581 Capacete Confort Arnês 6 pontos com rosca.

Branco 911.583 Capacete Confort Arnês 6 pontos com rosca.

Amarelo 911.585 Capacete Confort Arnês 6 pontos com rosca.

· Capacete Confort - Branco

· Capacete Confort - Azul
· Capacete Confort- Interior

· Capacete Confort - Azul

tamanho
55 - 62



Proteção corporal: Proteção da cabeça

www.medop.es

Norma e certificação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

EN 397:2012 + A1:2012

Apto para diferentes tipos de indústria e tarefas: corte de metal, pintura com spray, carpintaria, 
trabalho de alvenaria, indústria petrolífera, engenharia química, agricultura, soldagem elétrica, 
indústria do ferro e aço, etc.

Para conservar este produto corretamente, quando fora de uso será necessário guardá-lo 
horizontalmente em estantes ou pendurados em ganchos não expostos à luz solar direta 
nem a temperatura ou humidade elevada. Se durante a jornada laboral aderirem materiais 
tipo cimento, gesso, cola, etc., estes podem ser eliminados de forma mecânica ou mediante 
dissolventes que não ataquem o material. Também se pode limpar com água, detergente e com 
a ajuda de uma escova de fios duros.
 
A limpeza e desinfeção são particularmente importantes se o usuário suar muito. A desinfeção 
deverá ser realizada submergindo o capacete numa solução apropriada, tal como formol a 5% 
ou hipoclorito sódico. Os capacetes fabricados com polipropileno tendem a perder a resistência 
mecânica devido ao efeito do calor, do frio e à exposição solar ou a fontes intensas de radiação 
ultra-violeta (UV). Se este tipo de capacetes tem que ser utilizado com regularidade ao ar livre 
ou perto de fontes ultra-violeta, como estações de soldagem, deverão ser substituídos pelo 
menos uma vez cada três anos.

Ajustável aos pontos de fixação do interior do capacete mediante olhais. A consecução das 
prestações desta peça exige que esteja ajustada e colocada corretamente.  Este equipamento 
está desenhado para ser utilizado durante períodos de tempo curtos.

Embalagem individual: 1 unidade.
Embalagem de 40 unidades.

COD. BARRAS 
COD. BARRAS  
EMBALAGEM

911.581 8423173874926 18423173874923
911.583 8423173874919 18423173874916
911.585 8423173874933 18423173874930


