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MANUAL DE INSTRUÇÕES
Jardineira com Botas Impermeável
a)

Certificado de Aprovação: nº 15.241

b) Referência: 600
c)

Proteção: Tronco e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

d) Instruções sobre uso, conservação e limpeza:








Não entrar em contato com objetos cortantes;
Verificar o tamanho do equipamento para utilizar o tamanho correto para seu corpo;
Vestir o equipamento cuidadosamente. Recomenda-se retirar relógios e outros acessórios que possam perfurar o
equipamento;
Descartar em local apropriado;
Não faça alterações no equipamento;
Não utilizar o equipamento em locais com alta temperatura;
Não armazenar o equipamento molhado.

Temperatura máx. 40º.

Não alvejar.

Não secar em
máquina.

Não passar a ferro.

Não lavar a seco.

e) Tamanho: PP, P, M, G, GG e GGX.
f)

Norma de ensaio utilizada: BS 3546:1974.

g)

Enquadramento do Epi na relação do anexo 1 da NR-6: E.1, letra F.

h) Restrições e limitações do equipamento: Não utilizarem locais de alta temperatura e em linhas vivas de energia.
i)

Descritivo técnico: Jardineira de segurança confeccionada em náilon emborrachado (tecido de poliamida com base de
cloreto de polivinil – PVC), fechamento com costuras impermeabilizadas. Possui botas de PVC acopladas (fabricante da
bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A., C.A. nº 37,456).

j)

Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso: 02 anos.

k)

Armazenagem e transporte: Armazená-lo limpo em local fresco e arejado, sem exposição direta ao sol e ao calor.
Transporta-lo de forma cuidadosa, empilhamento máximo 05 caixas, contendo 30 unidades em cada, sem exposição
direita ao sol e ao calor.

l)

Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de
provocar danos ao usuário: Este equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao
usuário.

m) Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente: Sem incompatibilidades.
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n) Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a
determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de
higienização: Produto inflamável, não utilizar em ambientes com altas temperaturas.
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