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Descritivo

Técnico
03 Classic

Equipamento
Boné de uniformização com casquete interno modelo CLASSIC.

BIOPROT

www.bioprot.com.br | (11) 2374-1624 | vendas@bioprot.com.br

Especificações Técnico-Comerciais
CA 38.352 - Norma Aplicável 11.611 - Agentes Mecânicos - Proteção da cabeça contra agentes escoriantes
e abrasivos.
NCM: 65050011

Características
• Tecido em Microfibra ou Brim Profissional Santanense®
Específicos para linha de Boné Profissional Bioprot Classicsq. Apresenta ótimo aspecto, maior durabilidade e alta resistência aos agentes abrasivos. Seu tingimento apresenta solidez nas cores para maior resistência às lavagens e efeitos provocados pelas intempéries.

• Tecido com Proteção UV
Possui certificado de qualidade e laudo que indicam que sua ação protetora bloqueia pelo menos 98%
da radiação UV. Contribuem para afastar da pele os efeitos nocivos da radiação. O tecido suporta o ritmo
contínuo das atividades dos trabalhadores e inúmeras lavagens. A ação protetora se estende por toda a
vida útil do produto.

• Absorvedor de Suor com Cobertura Dry Comfort
Foi projetado para proporcionar ao usuário conforto, pois absorve o suor da testa sem deixar que a umidade o incomode.

• Fecho em Velcro
Regulagem e acoplagem rápida garante fixação e estabilidade do boné na cabeça.

• Espuma Interna de Conforto em PU
Na densidade dimensionada para garantir a maciez adequada ao toque. O polímero da espuma melhora
a eficiência do isolamento térmico e sua forma ergonômica reveste todo o casquete.

• Personalização da Marca Através de Serigrafia ou Bordado
Gravados em processo computadorizado com tintas de alta qualidade ou linhas de alta resistência e solidez das cores. Garantem a nitidez de cores e integridade dos desenhos que não desbotam ou descolam
do tecido.

• Aba
Opção de seleção: aba de 3 , 5 ou 7 cm.

• Casquete Interno Removível
Injetado em polietileno de alta densidade para garantir a proteção ao trabalhador contra riscos de escoriações na cabeça provocadas por pequenos impactos. Com recortes laterais e fendas para ventilação,
conforto e ajuste a qualquer tamanho de cabeça.
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(Consulte condições comerciais para personalização de cores.)

Aplicações
Uniformização e proteção para cabeça contra agentes abrasivos e escoriantes provocados por pequenos
impactos em estruturas de máquinas e equipamentos e diferença de níveis em industrias em geral, empresas prestadoras de serviços de manutenção industrial etc.

Instrução de Uso
Com a aba para frente regule o boné para tamanho da cabeça através do ajuste. Utilize com o casquete
interno. Não usar sujo ou molhado.

Instrução de Lavagem
Retire o casquete do boné e higienize ambos regularmente com água, sabão neutro e escova com cerdas macias. Não lavar em máquina; não lavar a seco; não utilizar alvejantes/solventes; pode usar limpeza
úmida; secar naturalmente à sombra na horizontal.

Armazenagem
Armazenar em local seco, arejado, longe de fontes de calor, luz solar direta e de contaminantes químicos.
Recomendamos armazenar nas condições acima por até 05 anos da data de fabricação.

Substituição
Recomendamos substituir o casquete interno em até 01 ano de uso e o boné em até 06 meses. Porém
este período recomendado pode diminuir ou aumentar devido as condições de cuidados e armazenamento. Independente das recomendações deve-se substituir o conjunto ou item separado quando notar
ressecamento ou fissuras no casquete interno ou rasgos no tecido do boné.

Descarte
O casquete é reciclável desde que esteja livre de produtos químicos e deve ser descartado em coletores
indicados Plásticos. O boné de tecido deve ser descartado no coletor de resíduos comum.

Casquete

Tecido

Suporte ao Cliente: para dúvidas técnicas e na utilização do produto entre em contato conosco.
sac@bioprot.com.br
(11) 2374-1624

