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*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

IMAGEM

- Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que 
utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa 
controlar e dirigir o uso correto do mesmo pelos usuários, bem como 
disponibilizar o produto para que o usuário faça sua troca quando se 
fizer necessário.
- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e 
exposição à contaminantes. 

Unidade

Peça

Peso aprox. Tamanho Embarque aprox.

0,800 kg P, M, G, GG e EXG Caixa c/ 15 unds

Referência

API 100

DESCRIÇÕES

INDICAÇÕES DE USO

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

TABELA DE TAMANHOS

COMPOSIÇÃO

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

VIDA ÚTIL 

Medidas aproximadas em cm.

TAMANHO:

P
M
G

GG
EXG

 92-96
96-100

100-104
108-112
112-116

164-170
170-176
176-182
182-188
188-194

TÓRAX ALTURA

TÓRAX ALTURA

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

- Deve ser mantido em local fresco, limpo e seco, evitando a umidade e 
exposição à contaminantes. 

- Tecido desenvolvido de forma que não cause danos as abelhas 
durante a apicultura.

- Proteção de todo o corpo em atividades de apicultura minimizando 
lesões de ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas.
- Proteção para tratoristas rurais e operadores de máquinas agrícolas.

- Confeccionado em tecido sarja;

- Fechamento frontal com ziper;

- Com chapéu integrado e estruturado por um arame;

- Com elástico nos punhos, cintura e tornozelo.

- Com tela em PVC na parte frontal;

- Macacão Apicultor - API 100

- Lavar manualmente, não utilizar máquina, tanquinho ou escovão.
- O macacão deve ser lavado separadamente de outras roupas.
- Usar somente sabão neutro, não utilizar produtos químicos.
- Não adicionar alvejante ou amaciante.
- Não utilizar água quente.
- Não centrifugar.
- Pendurar pela cintura na hora da secagem.
- Secar naturalmente a sombra.
- Não utilizar outro método à quente de secagem.
- Não utilizar ferro de passar roupa.

- Poliéster;

- Elastodieno.

- Aço;
- Algodão;

-  PVC 

- Produto desenvolvido para minimizar lesões causadas por acidentes 
contra ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas;
- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de 
Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela 
empresa;
- Não protege de cortes e perfurações;

- Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível;
- Não aceitar produtos danificados e/ou mofados;
- O EPI não é passível de reparos;
- Não efetuar remendos, costuras ou alterações;

- Após vestir, verifique sempre a vedação nos punhos, tornozelos e 
zíper;
- O EPI não oferece proteção contra todos os riscos;

- Deve ser descartado em caso de perfurações e/ou danificações que 
impossibilitem a proteção;
- Não usar o macacão para combater a incêndios florestais;

- A segurança do usuário deste macacão deve ser complementada, de 
acordo com a exposição e com o risco da atividade, com o uso de luvas 
especificas de apicultura e botas de borracha;

-O produto não deve ter contato com álcool, gasolina ou outros 
solventes químicos.

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS
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