
Desenvolvimento Técnico Plastcor

PROTETOR AUDITIVO 

TIPO CONCHA SUPER MAX
CA 41.949

DESCRIÇÃO DO PROTETOR AUDITIVO

Protetor audi�vo cons�tuído por duas conchas de ABS na cor amarela, montadas em uma haste de PP na cor preta e fixada 

nas conchas através de um arame em aço inox 304 e pinos de ABS. As conchas são recobertas por almofadas externas 

(laminado de PVC e espuma) e internamente almofadas internas (espuma). Tamanho único.

ESPECIFICAÇÕES

  FREQUÊNCIA (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRRsF

  Atenuação dB  12 20 30 35 33 - 35 - 38 24

  Desvio Padrão  3 2 3 4 2 - 2 - 3 -

PESO DO PROTETOR AUDITIVO SUPER MAX | 270 g

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090

UTILIZAÇÃO

Proteção da audição do usuário, contra níveis de pressão 
sonora superiores aos estabelecidos na NR 15, conforme a 
tabela de atenuação acima.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixa de papelão impressa com todas as informações 
exigidas por norma e 1 (um) protetor �po concha. 

Peso bruto 275 g e peso líquido 270 g.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão impressa com todas as informações 
exigidas por norma. 

A dimensão desta caixa é 510 x 320 x 300 mm e peso 920 g. 
Nesta embalagem contém 20 (vinte) protetores.

ESTOCAGEM

Manter o protetor audi�vo dentro de sua embalagem 
original em ambiente arejado.

MANUTENÇÃO

Limpar o protetor com um pano umedecido em água e secar 
à sombra.
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VIDA ÚTIL

Deverá variar conforme as condições de uso, manutenção e 
guarda. Sugerimos a subs�tuição do protetor �po concha 
Super Max à cada 12 meses.

ATENÇÃO

Os protetores audi�vos �po concha deverão ser 
antecipadamente subs�tuídos sempre que apresentarem 
deformações, quebras, rasgamentos, endurecimento ou 
qualquer outra alteração em sua forma, dimensão, cor ou 
maciez.

Em caso de dúvida, consulte o engenheiro ou técnico de 
segurança de sua empresa.

VALIDADE

A validade do protetor audi�vo é de 05 anos, desde que, 
dentro da embalagem antes do uso.

KIT HIGIENE SUPER MAX

DESCRIÇÃO DO KIT HIGIENE

Kit reposição para o protetor audi�vo Super Max. Este kit 
contém 02 almofadas externas e 02 espumas internas. O 
peso aproximado deste kit é 63 g.

EMBALAGEM MASTER DO KIT HIGIENE

Caixa de papelão impressa com 100 Kits. 

A dimensão desta caixa é 570 x 380 x 270 mm.
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