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KIT DE REPOSIÇÃO ABAFADORES
INTERLAGOS/SEPANG/SILVERSTONE

INTERHYKIT

DETALHES
Kit de reposição
• Prolonga a vida útil

EVOLUTION

DESCRIÇÃO
Kit com 5 pares de almofadas e 5 pares de espumas de reposição
para abafadores INTERLAGOS/SEPANG/SILVERSTONE.

APLICAÇÕES
Utilizado como Kit de reposição dos abafadores INTERLAGOS/
SEPANG/SILVERSTONE.

ADVERTÊNCIAS E RESTRIÇÕES
Seguir manual de orientação do fabricante para correta
manutenção, higienização e substituição das partes de reposição
dos abafadores.

VIDA ÚTIL

A

deltaplusbrasil.com.br/interhykit
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(11) 3103-1000

B

Não é possível determinar a vida útil dos produtos, pois depende
de fatores como aplicação, conservação, higienização e da
responsabilidade do usuário na escolha correta do EPI para o uso
pretendido. Quando o produto for colocado em uso, o responsável
pela área de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho deverá
avaliar as constantes exposições dos produtos às condições como
o sol, frio, calor, produtos químicos e contaminações, determinando
através destas avaliações a periodicidade de substituição do
mesmo, considerando que estas condições são variáveis aos
mais diversos tipos de atividades de trabalho. O produto deverá
ser substituído quando apresentar riscos, trincas, manchas não
removíveis e nunca deverá ser utilizado nestas condições, assim
sendo a vida útil é determinada pelo empregador.
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KIT DE REPOSIÇÃO ABAFADORES
INTERLAGOS/SEPANG/SILVERSTONE

INTERHYKIT
DESCARTE

VALIDADE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e
cuidados destinados aos contaminantes contra os quais é utilizado
e/ou estejam presentes no ambiente da atividade laboral. 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
90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de
emissão da Nota Fiscal de venda.

COMPOSIÇÃO
Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) e poliuretano (PU).

Códigos

Cores

EAN13

DUN14

INTERHYKIT

Preto e Amarelo Fluo

3295249221096

13295249221093
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