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Designação:
BONE ANTI-CHOQUE TIPO BASEBALL
Tamanhos:
Ajustável - Único
Cores:
Amarelo Fluorescente - Azul Marinho / Preto - Bege / Cinzento Cinzento Claro / Cinzento Escuro

Descritivo:
Boné anti-choque tipo baseball, textil poliéster / algodão, muito arejado todo em malha mesh para maior conforto. Equipado
de uma concha interna em polietileno e de uma mousse conforto em EVA para amortecer os choques. Tamanho único
regulável por fivela de 55 a 62 cm.
Materiais:
Externo : poliéster / algodão
Casco interno : polietileno alta densidade
Reforço casco interno : espuma
Pontos fortes:
Todo em malha mesh, muiro arejado
Bi-matéria
Concha em polietileno com
18 janelas
Instruções de uso:
Este capacete anti-choque não se destina a proteger contra o efeito de quedas ou projecção de objectos ou cargas
suspensas em movimento. Não deve, em caso algum, substituir-se ao capacete de protecção para a indústria, especificado
na EN397. Este capacete foi concebido de forma a que a energia desenvolvida em caso de embate seja absorvida pela
destruição ou deterioração parcial da calote e do arnês, se o capacete estiver equipado; mesmo que tais deteriorações não
sejam imediatamente visíveis, recomenda-se substituir qualquer capacete que tenha sofrido um embate importante. Para
assegurar uma protecção suficiente, este capacete deve ser adaptado ou ajustado ao tamanho da cabeça do seu utilizador.
Chama-se a atenção dos utilizadores para o perigo colocado pela tentativa de modificação ou supressão de qualquer dos
elementos de origem do capacete, à excepção das alterações ou supressões recomendadas pelo seu fabricante. Os
capacetes não devem, em caso algum, ser adaptados para a fixação de acessórios de acordo com os processos não
recomendados pelo seu fabricante. Não aplicar tintas, diluentes, fitas adesivas ou etiquetas autocolantes, à excepção dos
especificamente recomendados nas instruções do fabricante.
Para garantir uma protecção eficaz, este capacete anti-choque deve ser usado com a viseira orientada para a frente e
ajustado ao tamanho da cabeça do utilizador, com o grampo situado na parte posterior do capacete (ajustável entre 55/58
cm e 62 cm em torno da cabeça). O tempo de vida útil do capacete anti-choque é afectado por vários factores tais como o
frio, o calor, produtos químicos, a luz do sol ou uma utilização incorrecta. Deverá ser assegurado um controlo diário para
permitir detectar qualquer sinal de fragilização (fendas, fissuras). Deite fora o capacete caso seja detectada qualquer
deterioração. Se não apresentar deficiências, pode então ser utilizado com a finalidade prevista. A data de fabrico está
gravada no interior de cada capacete anti-choque (ano no centro do círculo, com o mês na ponta da seta). Em condições
normais de utilização, este capacete anti-choque deve oferecer uma protecção adequada durante 2 a 3 anos (após a sua
primeira utilização) ou de 5 anos da data de fabricação.
Limitações de uso:
Não deve ser utilizado fora das aplicações definidas nas instruções de uso acima. É proibido aplicar pinturas, solventes,
adesivos ou qualquer outro tipo de marcação que não seja conforme às instruções dadas pelo fabricante. Não se pode em
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nenhum caso utilizar junto com o boné anti-choque componentes diferentes daqueles de DELTA PLUS. Este capacete não
contém quaisquer substâncias reconhecidas como susceptíveis de provocar alergias. No entanto, se uma pessoa sensível
fizer uma reacção, esta deverá sair da zona de risco, retirar o capacete e consultar um médico.
Instruções de armazenamento:
Quando não estiver a ser utilizado ou durante o transporte, o capacete anti-choque deve ser guardado em local seco, fresco,
ao abrigo da luz e da geada, e onde haja garantia de que nenhum produto químico ou objecto contundente possa deformá-lo
ao cair sobre ele.
Instruções de limpeza / manutenção:
O capacete anti-choque pode ser limpo e desinfectado por meio de um pano impregnado com uma solução detergente em
fraca concentração. Não utilizar qualquer produto químico abrasivo ou corrosivo. Caso não seja possível limpar o capacete
pelo método descrito, ele deverá ser substituído.
Desempenho:
Conforme às exigências da directiva europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade, de conforto,
de arejamento e de maleabilidade EN812:1997/A1:2001.
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