Perneira de Raspa com Velcro
Descrição técnica:
Perneira de Raspa com Velcro, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com revestimento
interno em grafatex, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento das pernas e peito dos pés com
velcro. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². A Perneira de Raspa com
Velcro Zanel é utilizada para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões por agentes abrasivos e
escoriantes.
Acessórios existentes e suas características:
Velcro para ajuste.
Modelo da Perneira de Raspa com Velcro:
• P-40V:
Perneira de Raspa, comprimento de 40 cm com fechamento em velcro.

Certiﬁcado de Aprovação (C.A.): 29.876
Identificação dos produtos Zanel:
Armação:
Óculos
Graduado
armação
modelo convencional
injetada
em onde
A
Perneira de
Raspa de
comSegurança
Velcro da marca
Zanel écom
marcada
na extremidade
superior, de forma
indelével,
constam
nome da(poliamida
Zanel e o número
do Certificado
de Aprovação
(CA)
válido.
materialoplástico
grilamid)
na cor branca
ou preta,
com
hastes tipo espátula com seis

fendas confeccionadas do mesmo material da armação, ou meia-haste com quatro fendas com

Indicada para uso nas áreas de:
elástico articuladas na armação através de parafusos metálicos e lentes de resina incolor ou de
Agricultura
policarbonato
incolor,
nosaotamanhos
52 ou
56 paraeos
óculos com hastes tipo espátula e tamanho
Atividade
que envolva
riscos
usuário quanto
à abrasão
escoriações.
52 para osdeóculos
Atividades
solda com meia-haste com elástico. Indicado para ambientes com exposição de
Indústrias
partículasMetalúrgicas
volantes multi-direcionais. Design moderno com regulagem que ajusta perfeitamente
Indústrias
Siderúrgicas
ao rosto do usuário. Armação injetada em material Grilamid TR-90 de alta resistência.
Madeireiras
Usinas

Haste: Fixa (No tamanho 52 haste c/ Elástico).
Proteção laterial: Sim.

Tipos de lentes: Monofocal, Bifocal e Multifocal.
Materiais: Em Policarbonato ou Resina (CR39) ou Cristal (Vidro).
Cores das lentes: Incolor, fumê e com tonalidades: (Verde 3.0, Verde 5.0, Âmbar).

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os
níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Restrições e limitações do equipamento:
Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.
Informações importantes:
Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.
Ácidos poderão corroer a raspa.
Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.
Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:
Guardar a Perneira de Raspa com Velcro ao abrigo da luz ultravioleta;
Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Transportar separadamente de outros produtos;
Não lavar;
Somente utilize Manta de Raspa seca;
Não secar em calor excessivo.
Garantia:
A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.
Certificado de aprovação:
Perneira de Raspa com Fivela: 13.990

Importante: Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e
Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os
Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.
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