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1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Capacete  para  uso  na  indústria,  Tipo  II,

injetado em polietileno de alta densidade, com

carneira  em  polietileno  de  baixa  densidade,

tira  absorvente  de  suor,  ajuste  da  suspensão

através de pinos e jugular.

2. APROVADO PARA:

Proteção do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio.

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;

2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;

3. Você é responsável por seu equipamento;

4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

• Os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  NÃO  devem  substituir  procedimentos  de

segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora

nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao  risco,  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  nas  seguintes

circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os

riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,

c) para atender a situações de emergência.
6.4  Atendidas  as  peculiaridades  de  cada  atividade  profissional,  e  observado  o

disposto  no  item  6.3,  o  empregador  deve  fornecer  aos  trabalhadores  os  EPI
adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

• Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO:

Carneira Casco

Jugular Tira absorvente de suor
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• Deve ser usado sempre com a carneira/suspensão bem ajustada ao topo da cabeça e com a

jugular passada sob o queixo, para evitar a queda do capacete;

• A carneira/suspensão deve estar posicionada a uma distância de 38 mm em relação ao casco

do capacete, presa adequadamente e ajustada à cabeça do usuário;

• A carneira/suspensão deverá ser substituída quando apresentar deformações ou estiver em

mau estado;

• Não se deve colocar nenhum objeto entre a carneira/suspensão e o casco ou entre a carneira/

suspensão  e  a  cabeça  do  usuário  (exceto  ao  se  utilizar  o  capuz  para  proteção  solar  e

resistente a chama);

• Todo  o  capacete  deve  ser  substituído  quando  apresentar  trincas,  furos,  deformações  ou

esfolamento excessivo;

• O uso dos Capacetes  de Segurança é necessário para prevenir  impactos,  queimadura ou

descargas elétricas sobre a cabeça.

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO:

• Evitar quedas acidentais para não deformar sua estrutura e comprometer suas características

de proteção;

• Todos  os  componentes  (casco,  carneira/suspensão,  jugular)  deverão  ser  submetidas  a

inspeção visual, antes do seu uso;

• Qualquer capacete de segurança que requeira substituição total ou parcial ou de qualquer

parte gasta, danificada ou defeituosa, deverá ser removido do serviço até que a condição de

uso seja restituída;

• Não usar tintas, solventes, produtos químicos, gasolina ou substâncias similares para limpar

o capacete. Estas substâncias podem destruir a resistência ao impacto e outras propriedades

mecânicas do equipamento;

• LIMPEZA

A. Casco

1. Remova a suspensão.

2. Limpe o casco com água e sabão neutro.

3. Enxágue e seque o casco.

4. Recoloque a suspensão e utilize normalmente o capacete.

B. Suspensão
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1. Retire a suspensão do casco.

2. Lave com água e sabão neutro.

3. Enxágue e deixe secar.

4. Após secar, recoloque a suspensão e utilize normalmente o capacete.

C. Jugular

1. Remova a jugular do casco.

2. Lave com água e sabão neutro.

3. Enxágue e deixe secar.

4. Após secar, recoloque-a no casco e utilize normalmente o capacete.

• Habitue-se a verificar qualquer defeito nas várias partes do capacete durante o processo de

higienização;

• Guarde  sempre  o  capacete  e  seus  componentes  em  local  fresco  e  seco,  livre  de

contaminantes e longe da luz solar direta.

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

• Deverá ser substituído quando apresentar  rachaduras ou qualquer tipo de dano que possa

prejudicar a proteção do usuário.

8. VIDA ÚTIL:

• O prazo de  validade  definido  a  partir  da data  de  fabricação é  de  5  anos  para  o casco,

suspensão e jugular desde que observadas as condições corretas de estocagem. O prazo de

validade  se  refere  ao  produto  na  embalagem sem uso.  A partir  do  momento  em que o

capacete é colocado em uso, condições como a constante exposição ao sol, frio, solventes,

vapores orgânicos, graxas e hidrocarbonetos em geral pode reduzir seu tempo de vida útil, o

qual é variável e deve ser determinada por profissional do SSH.

9. INSPEÇÃO:

• Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual;

• Este capacete oferece PROTEÇÃO LIMITADA, reduzindo a força do impacto de objetos

que estiverem caindo de cima e que atinjam o topo do capacete.

• Nunca  altere  ou  modifique  o  casco  ou  suspensão  ou  substitua-os  por  peças  de  outro

fabricante ou marca.
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• Torne a inspeção do capacete (casco, suspensão, tira de absorção de suor e tira jugular) um

hábito frequente contra possíveis danos e substitua-o imediatamente por outro ao primeiro

sinal  de  desgaste,  como  por  exemplo,  mas  não  somente,  rachaduras,  ressecamentos,

deformações,  manchas,  fissuras,  perda de flexibilidade e  fios desfiados da suspensão ou

outras fragilidades.
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