
Boné

Proteção corporal: Proteção da cabeça
Descrição e composição:

Boné fabricado em ABS e forrado com tecido (100% algodão). 
Anilhas de cobre nas partes laterais que proporcionam ventilação. 

Arnês interior de polietileno. Regulador de velcro.
Especificações técnicas: EN 812:2002 para os capacetes de proteção contra 
choques. 

Gama de tamanhos: 54 a 59 cm 

Cores:  

Peso: 152 g.

Opção de personalizar o boné bordando o logótipo.

EN 812:2012

Gama de tamanhos:  
54 a 59 cm.

Arnês protetor.

Ventilação.

www.medop.es

Ref. Produto

911602 Boné de segurança, pala comprimida (7 cm). Sem partes metálicas.

911604 Boné de segurança, pala curta (3,5 cm). Sem partes metálicas.

911607 Boné de segurança dieléctrico (7 cm)

911609 Boné de segurança dieléctrico (3.5 cm)

tamanho
54-59 cm



Proteção corporal: Proteção da cabeça

www.medop.es

Norma e certificação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

EN 397:2012 + A1:2012

Apto para diferentes tipos de indústria e tarefas: indústria alimentar, indústria automobilística, 
cadeias de montagem, trabalhos de manutenção onde o uso do capacete não é obrigatório, 
ambientes onde a temperatura é mais alta e o uso do casco não é obrigatório.

Quando não for utilizado, recomendamos armazenar o boné de trabalho num local limpo e 
seco, protegido dos raios diretos do sol e longe de dissolventes. Para manter o boné de trabalho 
em perfeitas condições: não utilizar materiais abrasivos ou solventes, limpar qualquer parte do 
boné de trabalho com água e sabão e secar com um pano suave. Se for necessário, também se 
pode usar desinfetante suave de acordo com as instruções do fabricante.

Utilizar exclusivamente acessórios originais e peças de reposição realizadas e fornecidas 
pelo fabricante. Inspecionar regularmente para ver se existem danos. Se o boné de trabalho 
apresentar qualquer sinal de dano, deverá ser substituído imediatamente. O ciclo de vida deste 
produto é indefinido se for armazenado e utilizado corretamente. Não obstante, recomendamos 
a sua substituição cada 2-3 anos, conforme necessário.

Para assegurar uma proteção adequada, este capacete deve ser adaptado ou ser ajustado à 
cabeça do usuário. O capacete foi concebido para absorver a energia de um golpe mediante 
a destruição parcial ou deterioração do casquete e do arnês; ainda quando dita deterioração 
possa não ser visível imediatamente, qualquer capacete submetido a um impacto importante 
deveria ser substituído.
 
Não aplicar pintura, dissolventes, adesivos ou etiquetas auto-adesivas, excetuando os produtos 
autorizados nas instruções do fabricante do capacete.

Embalagem individual: 1 unidade. 
Embalagem de 60 unidades.

COD. BARRAS 
COD. BARRAS  
EMBALAGEM

911602 8423173877224 18423173877221
911604 8423173884475 18423173884472
911607 8423173888510 18423173888517
911609 8423173888527 18423173888524


