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SUSPENSÃO PARA CAPACETE
BASEBALL DIAMOND V

HARNESS V

DETALHES
Melhor distribuição do peso e Compatibilidade
absorção de impacto
➥ Capacetes de proteção
➥ Suspensão com 3 fitas
Baseball Diamond V - CA 39.041
têxteis e 8 pontos de fixação

PREMIUM

Fácil ajuste
➥ Botão PUSH

DESCRIÇÃO
Suspensão para Capacete Baseball Diamond V - CA 39.041,
fabricada em polietileno de alta e baixa densidade, composta por 3
fitas têxteis em poliamida com 8 pontos de fixação, tira em espuma
e botão PUSH de fácil ajuste.

LIMPEZA
Não utilize soluções oxidantes ou corrosivas. Para a limpeza de
contaminações, usar água e detergente neutro comum ou solução
de quaternário de amônio. Utilizar toalha macia para o processo
de esfregamento auxiliando no processo de remoção de sujidade.
Utilizar sempre água limpa para enxague e em temperatura
ambiente. Secar à sombra em local onde o produto não esteja
sujeito à outros tipos de contaminações.

VIDA ÚTIL
Não é possível determinar a vida útil deste produto, pois depende
do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa
e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço,
movimentação e conservação. Este produto não é descartável e
seu uso é indicado para múltiplas aplicações. IMPORTANTE: Sua
periodicidade de troca deve seguir os padrões preestabelecidos
pelo Programa de prevenção e riscos ambientais (PPRA) e Análise
preliminar de riscos (APR), devendo ser informado aos usuários/
colaboradores e constar nas ordens de serviços para realização das
atividades.
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SUSPENSÃO PARA CAPACETE
BASEBALL DIAMOND V

HARNESS V
DESCARTE

VALIDADE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e
cuidados destinados aos contaminantes contra os quais é utilizado.
O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte de
acordo com a legislação vigente.

5 anos, contados a partir da data de fabricação, se mantidos
conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de
fabricação a data de fabricação marcada no produto.

GARANTIA

COMPOSIÇÃO
Polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade
(PEBD) e poliamida (PA).

90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de
emissão da nota fiscal de venda.

Códigos

Cor

Tamanhos

EAN13

DUN14

HARNE5BR

Preta

Ajustável 530 - 630 mm

3295246204136

13295249204136
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x 10

x 10

70 g

