
Desenvolvimento Técnico Plastcor

AGRO

DESCRIÇÃO
Ves�menta de segurança de corpo inteiro, composta de calça �po pijama com reforço impermeável nas pernas e cordão na 
cintura para ajuste; blusa inteiriça com abertura no pescoço e gola, ambos fabricados em tecido misto de algodão e poliéster, 
com tratamento hidro-repelente em todas as peças, desenvolvido para proteção contra produtos químicos e névoas de 
agrotóxicos , capuz com aba e pala no pescoço e com velcro para fechamento, viseira de PVC flexível com fechamento em 
velcro e avental confeccionado em PVC + Forro de Poliéster.
CONJUNTO COMPLETO | Calça + Jaqueta + Avental + Capuz + Viseira. OBS: Luvas e respirador, vendidos separadamente.

APLICAÇÃO | Conjunto para aplicação de agrotóxicos.
 
COMPOSIÇÃO DOS TECIDOS
Conjunto AGRO Tecido Hidrorepelente: 59% Algodão + 41% Poliéster.
Avental AGRO Tecido Impermeável: PVC + Forro de Poliéster.

TAMANHOS E PESOS

OBSERVAÇÃO | Os pesos podem estar sujeitos a pequenas alterações, em razão das caracterís�cas do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONJUNTO AGRO | 62011900
   
CLASSIFICAÇÃO FISCAL AVENTAL AGRO | 62113300

EMBALAGEM UNITÁRIA CONJUNTO AGRO COMPLETO
Filmes plás�co impresso com todas as informações necessárias ao usuário, exigidas por norma.
Dimensão 510 x 350 x 0,06 mm
Nesta embalagem contém 01 Conjunto AGRO completo (Blusa + Calça + Capuz + Viseira + Avental) e um manual de 
instruções.
 
EMBALAGEM UNITÁRIA AVENTAL AGRO  
Filmes plás�co impresso com todas as informações necessárias ao usuário, exigidas por norma.
Dimensão 357 x 253 x 0,06 mm
Nesta embalagem contém 01 Avental AGRO e um manual de instruções.

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão impressa.
CONJUNTO AGRO | Dimensão 490 x 310 x 190 mm. Nesta embalagem contém 10 Conjuntos AGRO completos.
AVENTAL AGRO | Dimensão 280 x 180 x 85 mm. Nesta embalagem contém 15 Aventais AGRO.
Con�nua...
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PESO DO CONJUNTO COMPLETO

412 gramas

435 gramas

460 gramas

530 gramas

PESO DO AVENTAL

78 gramas

78 gramas

78 gramas

78 gramas
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CONJUNTO AGRO
AVENTAL AGRO

ESTOCAGEM
Manter o conjunto em local limpo dentro de sua embalagem original em ambiente com temperatura de 20°C a 25°C e 
umidade de 50% a 55%.

USO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
Inspecionar a ves�menta visualmente antes de cada u�lização, caso seja observado algum �po de desgaste que 
impossibilite o uso favor não u�lizar e entrar em contato com o técnico de segurança da empresa ou engenheiro agrônomo; 
não u�lizar ves�mentas que não estejam cuidadosamente limpas e secas; usar as peças do EPI após o ajuste de forma 
confortável e cobrindo as partes do corpo que devem proteger das exposições aos agrotóxicos; em condições normais de 
trabalho com os agrotóxicos não há limitação do uso das peças do EPI; no caso de contaminações acidentais com agrotóxicos 
no corpo do usuário, imediatamente após a contaminação re�rar a(s) peça(s) contaminadas, lavar a pele contaminada com 
água e sabão; a calça do EPI tem reforço nas pernas com material impermeável, para proporcionar a proteção contra altas 
exposições aos agrotóxicos em aplicações em que o usuário caminha no solo entre e sobre a vegetação recém pulverizada, e 
conferir maior resistência mecânica nessas partes da peça; esta ves�menta deve ser removida imediatamente se 
contaminada por derramamento de líquido concentrado; após a aplicação o trabalhador deve tomar banho com bastante 
água corrente e sabonete, ves�ndo roupas limpas; este equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de 
provocar danos ao usuário; o número de usos e lavagens das peças do EPI devem ser de no máximo de 20 vezes, de acordo 
com a aprovação con�da no CA, se armazenadas e usadas em condições normais e conforme as recomendações indicadas 
nesse manual de instruções.

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

VALIDADE DO PRODUTO
Prazo de validade 05 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.
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