
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Capacete de segurança injetado em polie�leno de alta 

densidade, com aba frontal e estrias na copa do casco. A 

suspensão de 4 pontos é composta por uma carneira de alta 

resistência injetada em polie�leno, com ajuste simples 

através de um botão e uma aranha dupla confeccionada 

com duas �ras de poliéster com 15 mm de largura. Possui 

uma �ra absorvente de suor confeccionada em PVC atóxico 

dublado com espuma de PU mul�perfurada e com 

tratamento contra irritabilidade. A jugular que acompanha o 

capacete é uma fita de poliéster com 15 mm de largura. O 

design do casco foi projetado para oferecer uma maior 

proteção, distribuindo uniformemente o impacto.

PESO APROX. DO CASCO | 290 g

PESO APROX. DO CAPACETE COM A SUSPENSÃO | 356 g

CORES DISPONÍVEIS 
Branco, azul escuro, verde escuro, amarelo, laranja, 

vermelho, marrom e cinza.

DESEMPENHO | Atende a norma ABNT NBR 8221:2003. Este 

capacete foi aprovado no teste de tensão elétrica de 30 Kv 

durante 03 min, corrente de fuga máxima de 09 mA, 

resistência ao impacto, penetração, força transmi�da, 

inflamabilidade, absorção de água, peso/rigidez e elétrica.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 65061000

INFORMAÇÕES GRAVADAS NO CASCO
Plastcor, selo do Inmetro, lote de fabricação = data de 

fabricação, número do CA, classe B e �po II.

INFORMAÇÕES GRAVADAS NA SUSPENSÃO
Plastcor, lote de fabricação = data de fabricação.

CAPACETE DE 
SEGURANÇA

MODELO MAX
CA 25.882
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UTILIZAÇÃO
Construção civi l ,  indústrias químicas,  indústrias 
petroquímicas, mineração e em qualquer indústria onde 
haja a necessidade de se proteger a cabeça contra impactos 
e perfuração. O capacete MAX também foi subme�do ao 
ensaio de isolamento elétrico atendendo este requisito.

EMBALAGEM UNITÁRIA DO CAPACETE | Filme plás�co 
impresso com todas as informações exigidas por norma. 
Nesta embalagem contém um casco e uma suspensão. 

EMBALAGEM MASTER DO CAPACETE
Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 12 
capacetes completos. A dimensão desta embalagem é 540 x 
485 x 230 mm. O peso aproximado desta embalagem é 585g.

EMBALAGEM MASTER SUSPENSÃO PARA REPOSIÇÃO
Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 36 
suspensões. A dimensão desta embalagem é 420 x 278 x 370 
mm.
EMBALAGEM MASTER JUGULAR PARA REPOSIÇÃO
Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 100 
jugulares. A dimensão desta embalagem é 280 x 170 x 130 
mm.

ESTOCAGEM | Mantenha sempre o capacete em local fresco 
e seco, livre de contaminantes que possam ficar 
impregnados, principalmente na suspensão.

MANUTENÇÃO | Manter o capacete limpo e higienizado 
u�lizando sabão neutro e água.

VALIDADE DO CAPACETE | A validade do capacete é de 05 
anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.

VIDA ÚTIL | Deverá variar de acordo com as condições de 
uso, higiene, manutenção e guarda.

Desenvolvimento Técnico Plastcor
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