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- Calça para Operador de Motosserra - Tipo C - 360º - CPM 4010

- Utilizado em florestas plantadas de eucalipto, pinus, entre outros 
trabalhos que requer utilização de motosserra;

*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.

ISO 11393:2 1999

Classe 3 - 28m/s
Tipo C

CINTURA

ALTURA

- Não centrifugar;

- Friccionar a vestimenta pelo avesso de modo reorganizar suas telas 
de poliéster de ALTA TENACIDADE;

- Não torcer;
- Pendurar pela barra na hora da secagem;

- Não utilizar outro método à quente de secagem;

- Usar somente sabão neutro, não utilizar produtos químicos;

- Lavar manualmente, não utilizar máquina, tanquinho ou escovão;

- Não utilizar ferro de passar roupa;
- Lavar no mínimo uma vez por semana.

- Não utilizar água quente, pois a mesma enfraquece as telas de 
poliéster de ALTA TENACIDADE anticorte e as encolhe;

- Secar naturalmente à sombra;

Unidade

Peça

Peso aprox. Tamanho Embarque aprox.

1,090kg P, M, G, GG e EXG Caixa c/ 17 unds

Referência

CPM 4010

- Certificado de Aprovação nº 45.908;
- Aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes 
mecânicos provenientes de operações com motosserras;
- Modelo Tipo C;

- Laudo nº   1 123 807-203 - IPT/SP.

- Desempenho aprovado Classe 3: 28 m/s;
- Norma ISO 11.393-2:1999;

- Forro interno em poliester e algodão;

- Cordão na cintura para ajuste;
- Passador para cinturão;

- Proteção 360º na parte frontal das pernas; 

- Confeccionada em tecido externo em poliéster;
-Contém 10 camadas internas em tela de poliéster de ALTA 
TENACIDADE;

- Contém um bolso traseiro.

- Modelo calça com elástico;

- Poliéster;

- Polipropileno;

- Poliester de ;ALTA TENACIDADE

 - Algodão;

- Elastodieno;
- Poliamida.

TELA DE POLIÉSTER
DE ALTA TENCIDADE

PROTEÇÃO 360º
NAS PERNAS

DESCRIÇÕES

INDICAÇÕES DE USO

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICAÇÃO E DESEMPENHO

PITOGRAMA

TABELA DE TAMANHOS

COMPOSIÇÃO

CROQUI

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

VIDA ÚTIL 

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

Medidas aproximadas em cm.

TAMANHO:

P
M
G

GG
EXG

 76-80
88-92
92-96

96-100
104-108

158-164
170-176
176-182
182-188
188-194

CINTURA ALTURA

1,180
1,240
1,300
1,380
1,420

PESO (KG)

1

50
50

30 max.

20
0 1

50

360º 360º
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LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

- Não protege de cortes e perfurações;

- Produto desenvolvido de acordo com as normas, para minimizar 
lesões graves causadas por acidentes com motosserras;
- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de 
Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela 
empresa;
- Produto desenvolvido de acordo com as normas, para minimizar 
lesões graves causadas por acidentes com motosserras. 
Observar as regulamentações nacionais;
- A proteção se limita à área de cobertura da tela de poliéster de ALTA 
TENACIDADE;
- O EPI não oferece proteção contra todos os riscos;

- Não aceitar produtos danificados e/ou mofados;
- Não utilizar após acidentes ou contato com motosserras;

- O EPI não é passível de reparos, não efetuar remendos, costuras ou 
alterações para ajuste pessoal;
- Não utilizar em caso de incêndio. Se houver incêndio corra 
imediatamente do local;

- Não vestir a calça com calçados ou similares, pode danificar a 
forração;
- Utilizar a vestimenta somente para este fim.

- Deve ser descartado em caso de perfurações e/ou danificações que 
impossibilitem a proteção;

ATENÇÃO!

- Nenhum equipamento de proteção pessoal pode garantir 100% de 
proteção contra o corte de uma motosserra. No entanto, a experiência 
tem mostrado que é possível conceber Equipamento de Proteção 
Individual, que ofereça certo grau de proteção;

- Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível;

- A zona de proteção não pode ser alterada de forma alguma e uma vez 
cortada o EPI deve ser descartado;

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

- Indicado para operadores de motosserras com treinamento e 
capacitação por órgão competente.

ATENÇÃO!
- Este produto não pode ter contato com água quente ou ficar exposto 
ao calor, pois corre risco de encolhimento.

RECOMENDAÇÕES
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