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Cumpre com a normativa EN812:2012 – incluindo a alteração A1:2012

TECNOLOGIA LIDER PARA A FABRICAÇÃO DE BONÉS ANTI-GOLPES OFERECENDO NÍVEIS ALTOS DE PROTEÇÃO E CONFORTO
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Neopreno expândido

21e
Lona
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O revestimento protetor é removível e

desta maneira a parte externa é totalmente
lavável para uma boa higiene e uma 

maior durabilidade.

1 25
Banda de tecido frisado

para um maior conforto e
absorção

1,4 - 7 5
Um ajuste único com somente
uma mão dando um verdadeiro
“um tamanho que serve para

todos”. Tamanhos para a cabeça
desde 53cm até 64cm
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AVISO: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a alterações sem 
aviso prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar qualquer parte específica da informação atual mostrada por favor envie 
e-mail technical@jspsafety.com
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O revestimento pode-se limpar com sabão e água morna e secar
com um pano macio.

Produtos de limpeza químicos ou abrasivos não devem ser usados.

A cobertura standard pode ser escovada e lavável à mão.

A cobertura lavável pode ser limpa com um pano húmido e
também pode-se lavar à mão.
O boné deve ser armazenado longe da luz solar direta, longe de
todos os produtos químicos e não expô-lo a temperaturas
extremas.
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Coloque o protector craniano na cabeça e aperte a fita para uma
fixação correcta.

Para uma proteção adequada este boné deve ser colocado com a
viseira para a frente e ajustado à cabeça do utilizador.

Não deve ser usado em lugares onde requerem capacetes de
segurança industrial.
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Desenhado para salva guardar a cabeça de golpes ou de arranhões.

O boné A1 foi inclui os testes contra impactos a 30° e a 60° graus desde o
vértice, bem como os testes normais exigidos pela normativa EN812.

Totalmente ajustável para permitir o ajuste perfeito.

Doze pontos de ventilação.

Disponível em diferentes cores.

Personalização da empresa disponível por transferência de calor
ou logótipos bordados.
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O boné não foi desenhado para proteger o utilizador
de quedas de grandes pesos.

A proteção só será oferecida somente se o boné
estiver ajustado correctamente.

Qualquer boné que esteja sujeito a um impacto
severo deve ser imediatamente substituído.

Não aplique tintas, solventes, adesivos ou etiquetas auto
adesivas, excepto se estão de acordo com as instruções
recomendadas pelo fabricante.

Também chamamos-lhe à atenção dos perigos de modificar
ou remover qualquer um dos componentes originais, além
dos recomendados pelo fabricante.

O revestimento, quando em contacto com a pele, pode
causar reacções alérgicas a indivíduos susceptíveis.

Se isto acontecer, abandone a área de risco, retire o boné e
procure aconselhamento médico.
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EN
 STANDARD

EN812:2012:A1:2012

RENDIMENTO Resistente a
impactos
Impactos laterais

Sim 12x4
Julios
Sim

MATERIAL DA
PARTE EXTERIOR

HDPE
Reciclável

Sim
Sim

OPÇÕES Ventilado
Viseira Standard
Viseira Curta
Viseira Micro

Sim
Sim
Sim
Sim

OPÇÕES DE
LOGÓTIPO

Frontal
Traseira

Sim
Não

Bordado

Transfer

Primeiro Pedido
Pedidos Subsequentes
MOQ

60
20
40
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Quantidade:  20

Peso:   4.1kg (Approx.)

/7 5
365mm

/ 1 7+
620mm0 1 7 5,1 25 7

:::- 7 20
257 / - 7 20

,VVXHG

TECNOLOGIA LIDER PARA A FABRICAÇÃO DE BONÉS ANTI-GOLPES OFERECENDO NÍVEIS ALTOS DE PROTEÇÃO E CONFORTO

+ 5
LVHLUD WDQGDUG FP LVHLUD XUWD FP H LVHLUD0LFUR FP

AVISO: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e 
desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar qualquer parte específica da informação atual mostrada por favor envie e-mail technical@jspsafety.com
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Azul Marinho

Preto 

Preto/Cinza

Cinza/Vermelho

Azul Marinho/
Amarelo

Preto/Laranja Alta
Visibilidade

Vermelho

Preto

Amarelo Alta
Visibilidade

Laranja Alta
Visibilidade

Azul Marinho

Preto/Cinza

Azul claro/
Amarelo

Cinza/Vermelho

Azul Marinho/
Amarelo

Preto/Laranja Alta
Visibilidade

Amarelo Alta
Visibilidade

Laranja Alta
Visibilidade

Azul Marinho

Preto/Cinza

Cinza/Vermelho

Preto/Laranja Alta
Visibilidade

Preto

20 5,0 172
620mm

/ 5 5
390mm
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Tamanhos:     530 - 630mm

Peso:  200g (Approx.)


