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

MANUTENÇÃO
Lavar com água e sabão neutro. Secar à sombra, em 
ambiente arejado.

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

DATA DE FABRICAÇÃO - LOTE DE FABRICAÇÃO = MÊS/ANO.

VALIDADE DO PRODUTO
A validade do conjunto é de ate 05 anos, desde que, dentro 
da embalagem, antes do uso.

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

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 62011300

EMBALAGEM UNITÁRIA
Filme plás�co impresso com todas as informações exigidas 
por norma e necessárias para o usuário.
Dimensão 300 x 400 mm.
Nesta embalagem contém 5 (cinco) coletes jaqueta.

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão impressa com gravação.
Dimensão 360 x 300 x 200 mm e peso 300 g
Nesta embalagem contém:
Nesta embalagem contém 30 (trinta) coletes jaqueta.

ESPECIFICAÇÕES

  TECIDO  COR   UTILIZAÇÃO PESO  COMPRIMENTO ESPESSURA 

  PVC Forrado-G Laranja Fluorescente Sinalização 195 g  63 cm  0,27 a 0,33 mm

  PVC Forrado-GG Laranja Fluorescente Sinalização 260 g  67 cm  0,27 a 0,33 mm

  PVC Forrado-G Verde Bandeira Sinalização 140 b  63 cm  0,33 a 0,35 mm

  PVC Forrado-GG Verde Bandeira Sinalização 170 g  67 cm  0,33 a 0,35 mm

DESCRIÇÃO
Confeccionado em material impermeável. Dois elás�cos 
pretos em cada lateral, com 25 mm de largura, viés em toda 
volta do colete com 2 cm de largura e fechamento em velcro 
com 2 x 10 cm. Tamanhos G e GG.

FAIXA REFLETIVA
PVC prismá�co prata 200 candelas e 19 mm de largura, 
totalizando 6 faixas, sendo 2 faixas na parte de frente e 2 na 
parte de trás.

Desenvolvimento Técnico Plastcor

PODE SER
PERSONALIZADO
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