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1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

Protetor facial, constituído de coroa e carneira de

plástico,  com regulagem de tamanho através de

ajuste simples e visor de material plástico incolor

(policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e

200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm

de largura  ou 260 mm de altura  e  210 mm de

largura. O visor é preso à coroa por meio de três

parafusos  metálicos  e  a  carneira  por  dois

parafusos plásticos. 

2. APROVADO PARA:

Proteção dos olhos e face contra impacto de partículas volantes frontais. Proteger toda a extensão do

rosto  e  pescoço  contra  impacto  por  partículas  volantes  e  respingos  de  líquidos  agressivos  e,

também, contra ofuscamento e calor radiante, onde necessário. 

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
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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: 

• Protegem toda a extensão do rosto do usuário contra respingos de diversas substâncias e

impacto de partículas a média e baixas velocidades;

• Quando  usados  simultaneamente  com  óculos  de  segurança  convencionais  oferecem

excelente proteção nos serviços de esmerilamento de peças. 

• Para evitar o embaçamento frequente, em determinados serviços, usar líquido ou cera anti-

embaçante no visor. 

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO: 

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

de proteção;

• Todos os componentes do protetor deverão passar por inspeção visual, antes do seu uso, para

verificar  se  há  sinais  de  trincas,  penetração,  deformação  ou  outra  danificação  qualquer

resultante de impacto, ou desgaste que possa reduzir o grau de segurança original;

• Qualquer protetor 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  protetor.  Estas  substâncias  podem destruir  a  resistência  ao  impacto  e  ofuscar  a  lente

atrapalhando a visão;

• O visor do protetor facial deve ser mantido sempre limpo e ser substituído quando muito

arranhado ou com sujeira incrustada no material;

• Nunca deve-se deixar o protetor com as lentes voltadas para a superfície;

• Lavar em água quente contendo detergente ou sabão neutro e deixar secar à sombra. 
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7. PERIODICIDADE DE TROCA:

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

esfolamento excessivo. 

8. VIDA ÚTIL:

• Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO:

• Cabe ao usuário, sempre antes da sua utilização em serviço, verificar se o protetor apresenta

alguma  anormalidade  que  possa  interferir  na  sua  característica  de  proteção,  tal  como

rachaduras, perfurações, amassados, dentre outros.  Caso isso ocorra, solicite a substituição

do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.
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