
Desenvolvimento Técnico Plastcor
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COLETE REFLETIVO
Confeccionado em tecido de poliéster fluorescente nas 
cores amarelo ou laranja, com faixas refle�vas e 
fechamento frontal através de zíper. 
Tamanhos | G, XG e XXG. 
Modelos | Com um bolso e sem bolso.

  Colete Peso (g) Altura (cm)  Largura (cm)
  G 130 69  58
  XG 135 70  63
  XXG 139 71  66

ATENÇÃO
Os pesos e dimensões estão sujeitos a pequenas 
alterações, em razão das caracterís�cas do material.

UTILIZAÇÃO
Deverá ser u�lizado pelo usuário nas seguintes situações:
§ Tráfego intenso de veículos;
§ Tráfego de veículos em alta velocidade;
§ Condições climá�cas adversas (Chuva, neblina, fumaça, 

etc.);
§ Ambientes com baixa luminosidade, alta concentração 

de poeira ou fumaça.

Outras a�vidades que exponham o trabalhador a 
condições de risco devido à falta de visibilidade:
Trabalhadores na construção civil e manutenção de áreas 
urbanas, trabalhadores dos serviços de água, gás, energia, 
l impeza, telefonia, correios, trabalhadores que 
manuseiam bagagem e equipes de terra em aeroportos, 
portos, estações ferroviárias e rodoviárias, trabalhadores 
que operam veículos de entrega e equipes de inspeção.

ATENÇÃO
Todos os coletes da Plastcor atendem a classe 2 da norma 
ABNT NBR 15.292:2013 - Ves�menta de Alta Visibilidade, 
oferecendo segurança aos usuários em ambientes 
diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.

ETIQUETA
Vai uma e�queta costurada no colete com as seguintes 
informações: Plastcor, tamanho, NBR 15292, classe 2, 
composição, pictogramas de lavagem e origem do 
produto.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 61143000

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 coletes. 
Dimensão desta embalagem é 440 x 250 x 270 mm.                 
.

MANUTENÇÃO
Lavar com água e sabão neutro e secar à sombra.

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

VALIDADE
Indeterminada. Produto não perecível.

ALTA VISIBILIDADE
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