BOLETIM TÉCNICO

PERNEIRAS DE
SEGURANÇA
DESCRIÇÕES

IMAGEM

- Perneira de segurança com 03 talas de PVC e fechamento em velcro.

DADOS TÉCNICOS
Referência Unidade

Peso aprox.

Tamanho

Embarque aprox.

0,750 kg

Único

Caixa c/ 40 pares

Par

SRO 250

INDICAÇÕES DE USO
- Utilizada para proteção da parte inferior das pernas do usuário em
construção civil, mineração, zonas rurais, rodovias e indústrias em
geral.
- Testado e aprovado contra picadas de animais peçonhentos.

CARACTERÍSTICAS
- Confeccionada em duas camadas de laminado de PVC;
- 03 talas de polipropileno na parte frontal;
- Fechamento das bordas por meio de viés em material sintético;
- Fechamento traseiro em velcro;
- Comprimento total da perneira de 40,5 cm.

*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

CERTIFICAÇÃO E DESEMPENHO
- Certificado de aprovação nº 14.750.
- Aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes
abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de
soldagem e processos similares.
- Resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1+A2".
- Norma ISO 11611:2015;
- Laudo nº EPI 9015/19 - IBTEC;
- Resistência às picadas de animais peçonhentos testado pela
FUNED/BH-MG - Fundação Ezequiel Dias.

DETALHES

03 Talas de PVC

PITOGRAMA
ISO 11611:2015

Bico soldado

Fechamento
em velcro

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

78
Classe 2 - A1+A2

COMPOSIÇÃO
- PVC;
- Poliester;
- Polipropileno;
- Poliamida.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
- Não deve ser lavado podendo ser somente higienizado;
- Utilizar pano úmido para realizar a limpeza.

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

VIDA ÚTIL
- 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.
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REV.: 03 - 08/2021

164-170

- Produto desenvolvido de acordo com normas para proteção das
pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos
provenientes de operações de soldagem e processos similares;
- Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de
Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela
empresa.
- Observar as regulamentações nacionais;
- EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a
incêndio.
- O EPI não oferece proteção contra todos os riscos;
- 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;
- A proteção se limita à área de cobertura do EPI;
- A segurança do usuário desta perneira deve ser complementada, de
acordo com a exposição ocupacional e com risco de atividade, com o
uso de outros EPI;
- Não utilizar em caso de incêndio. Se houver incêndio corra
imediatamente do local;
- Deve ser descartado em caso de perfurações e/ou danificações que
impossibilitem a proteção.
- O usuário deve calçar primeiro a perneira e posteriormente o calçado
ou similar.
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