
Resistência mecânica - EN 388:2016
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DESCRIÇÃO

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO

ADVERTÊNCIAS E RESTRIÇÕES DE USO

17898619336241

17898619336234

17898619336203

27898619336200

17898619336227

Produto aprovado para: Proteção do tronco e membros 

superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes 

conforme norma técnica ISO 11611:2015 (E).

G

EG
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EAN 13 (peça)

7898619336206

7898619336213

7898619336220

7898619336237

7898619336244

Tamanho

P

M

Camisa de segurança e proteção com resistência ao corte, confeccionada em polietileno de alta performance ( HPPE) e fibra de

vidro na região frontal, braços e região superior das costas, sendo o restante confeccionado em tecido de fibras sintéticas tipo

rip stop e fechamento em zíper na região da gola. Sendo a parte interna totalmente forrada em técido composto por poliéster e

elastano.

A camisa Cover Cut deve ser usada apenas para os riscos indicados e conforme ensaios realizados em laboratório;

A camisa Cover Cut não deve ser mantida em contato com óleos pesados ou líquidos ombustíveis, pois não foi desenvolvido

para proteção contra fagulhas e/ou chamas;

O usuário é o único responsável por quanto tempo a camisa Cover Cut pode ser utilizada considerando seu nível e performance

de proteção;

Resistência à abrasão

Resistência ao corte por lâmina

Resistência ao rasgamento

Resistência à perfuração

DUN 14 (50 peças)

ENSAIOS

Comprimento da 

manga

Medidas da Camisa

Largura do peito

Comprimento total

VESTIMENTA DE SEGURANÇA

CÓDIGO: 22.15.130.32CAMISA COVER CUT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: P, M, G, EG e EEG

Confeccionado em HPPE e fibra de vidro na parte frontal

Cor: Mesclado cinza e azul (frente); Azul (trás)

Inclui faixas refletivas na frente e costas da camisa

NÃO CONTÉM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO

Validade: 5 anos da data de fabricação

DESCRITIVO TÉCNICO

INDICAÇÃO DE USO

A camisa com resistência ao corte foi desenvolvida para proteção e 

segurança do trabalhador na  manipulação de chapas metálicas, vidros, e 

demais atividades que demandam proteção a riscos mecânicos, 

especialmente corte. Sendo possível, proteger o trabalhador com uma 

única peça de roupa, reduzindo o uso de EPI's e garantindo a sua 

utilização, convertendo-o em uniforme de trabalho.
CA: 42.835
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PRÉ USO

Vista a camisa realizando o ajuste do dedão na abertura do punho;

VESTIR/DESVESTIR

Verfique se a vestimenta está no tamanho adequado para o usuário;

DURABILIDADE

O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados para esta vestimenta, bem como

são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora da indicadas pela Volk do Brasil.

HIGIENE, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

GARANTIA

Feche o zíper;

Para desvertir a camisa, abra o zíper frontal, em seguida, cuidadosamente, retire os braços.

A camisa Cover Cut deve ser armazenada e transportada em sua embalagem original fechada, protegida da luz, sem exposição

aos raios UV, em temperatura ambiente compreendida entre 15 °C e 25°C.

É de responsabilidade do usuário, escolher as vestimentas apropriadas para cada uso pretendido, de acordo com as normas

governamentais e industriais.

Após inspeção visual, deve-se abrir o zíper, para facilitar a forma de vestir o EPI;

A camisa Cover Cut não foi aprovada para uso em operações de soldagem e processos similares;

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail sac@volkdobrasil.com.br e/ou pelo telefone (41) 2105.0055.

INSTRUÇÕES DE USO

Ao retirá-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspeção visual, a fim de verificar defeitos improváveis (descosturas ou

rasgamentos), caso isso ocorra, realize a troca da vestimenta e entre em contato com o fabricante;

Verifique se a vestimenta está dentro do prazo de validade;

Recomenda-se utilizar uniformes e/ou roupas de algodão por baixo da vestimenta;

www.volkdobrasil.com.br

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como

periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só

poderá ser determinada após avaliação  no posto de trabalho.

O comprador e/ou usuário final devem notificar, imediatamente, a Volk do Brasil sobre qualquer reclamação e/ou defeito.

A Volk do Brasil cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. 

Indica-se o uso de roupas absorventes por baixo da camisa Cover Cut, essa medidas pode diminuir o stress térmico causado por

longos períodos de utilização;

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente até 30°C;

Prefira secar o EPI à sombra em temperatura ambiente;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.


