
Casco TURKAN

Proteção corporal: proteção da cabeça

Descrição e composição:

Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE), um material de alta 

resistência química que não se danifi ca com produtos ácidos. Camada adicional 
de cobertura UV. Leve (340 g) e fl exível, com alta resistência a impactos. 
Viseira frontal de 3,5 cm que permite uma ótima visão superior. 

Versão não ventilada e com propriedades dielétricas, que assegura isolamento 

elétrico. Não contém peças metálicas. 

Fecho por roleta: cómodo, fácil de ajustar e fi xação segura.  Tamanho de 53 a 62 
cm.

Arnês têxtil de 6 pontos:  opção de 2 posições na horizontal e 3 na vertical.  Inclui 
faixa antitranspiração para maior conforto do utilizador; unidades de substituição 
disponíveis (ref. 912441).

Especifi cações técnicas EN 397:2012+A1:2012 

- Temperaturas extremas (-30º e +50º): estas temperaturas não alteram as suas 
propriedades.
- Metais fundidos (MM): protege de salpicos de metal.
- Resistência elétrica: 440 v. 

Especifi cações técnicas EN 50365: 2002

-   Isolamento elétrico até 1000 VAC ou 1500 VDC.
Cores:  

Compatível com os francaletes MEDOP. 

Arnês têxtil com 6 
pontos de ajuste.

Ajuste por roleta

Leve: apenas 340 g

www.medop.es

Cor Ref. Produto

Amarelo 912425 Capacete TURKAN não ventilado

Amarelo fl uor. 912430 Capacete TURKAN não ventilado

Azul 912429 Capacete TURKAN não ventilado

Branco 912431 Capacete TURKAN não ventilado

Vermelho 912427 Capacete TURKAN não ventilado

Verde 912426 Capacete TURKAN não ventilado

- 912440 Arnês para capacete TURKAN

- 912441 Faixa antitranspiração de substituição
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Turkan azul

Turkan amarelo

Turkan amarelo fl uor.

Turkan branco

Turkan vermelho

Turkan verde



Proteção corporal: proteção da cabeça
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Norma e certifi cação

Aplicações

Conservação

Armazenagem - Caducidade

Indicações

Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

EN 397:2012+A1:2012         MM 440 VAC -30º C
EN 50365:2002        1000 VAC ou 1500 VDC

Adequado para diferentes situações e âmbitos industriais: 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 pendurado em ganchos não exposto 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 fi os duros.
A limpeza e desinfeção são particularmente importantes se o utilizador 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 fi xação 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.

Capacetes:           Embalagem individual: 1 unidade          Embalagem de 12 unidades
Arnês:            Embalagem individual: 1 unidade          Embalagem de 30 unidades
Faixa antitranspiração:    Embalagem individual: 1 unidade          Embalagem de 200 unidades

CÓD. BARRAS CÓD. BARRAS CAIXA

912425 8423173885779 18423173885776
912430 8423173885717 18423173885714
912429 8423173885816 18423173885813
912431 8423173885724 18423173885721
912427 8423173885793 18423173885790
912426 8423173885786 18423173885783
912440 8423173885663 18423173885660
912441 8423173885656 18423173885653


