
VESTIMENTA DE 
PROTEÇÃO TIPO MACACÃO

DESCRIÇÃO DO MACACÃO

Ves�menta de proteção, �po macacão, confeccionado em não  tecido laminado, microporoso, an�está�co, com capuz acoplado, 
fechamento frontal em zíper, elás�cos nos punhos e tornozelos, manga longa e gramatura de 50g/m².

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para proteção do corpo do usuário contra poeiras e respingos de líquidos conforme a norma ISO 16.602:2007. Suas aplicações 
mais comuns são: Salas de pintura, aluminas, cimenteiras, fabricantes de pneus e borrachas, fibra de vidro ou carbono e indústrias em 
geral.

PESOS

MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES

Recomendamos o uso do macacão sobre roupas ou uniformes para minimizar danos como stress térmico;§
Remova o macacão com cuidado para evitar que a pele do usuário entre em contato com o contaminante que está na ves�menta;§
Antes de cada uso verificar se a ves�menta está limpa e higienizada ;§
Evitar contato com líquidos sob pressão;§
Esta ves�menta não contém substâncias conhecidas ou suspeitas capazes de provocar danos ao usuário;§
A Plastcor não se responsabiliza pelo uso incorreto do macacão de proteção.§

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 63079010

EMBALAGEM UNITÁRIA

Saquinho plás�co impresso com todas as informações exigidas por norma, inclusive o código de barras.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 50 macacões. Dimensão desta embalagem é 500 x 310 x 410 mm.

RECOMENDAÇÕES

Descartar após o uso, mas uma boa manutenção e o uso correto dos macacões podem prevenir contra cortes desnecessários, furos, 
rasgamentos, etc. Em caso de dúvidas de u�lização e aplicação, favor entrar em contato com nossa equipe técnica especializada.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o macacão em local com temperatura até 25°C e com umidade normal. Evitar incidência direta de raios solares e mantê-lo em 
estoque dentro da embalagem unitária.

DESCARTE

Deve ser incinerado em local licenciado e devidamente controlado, sem gerar impacto ao meio ambiente de acordo com as normas locais 
e nacionais.

VALIDADE DO PRODUTO

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

VALIDADE | A validade do macacão é de 03 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.
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