Jugulares
Proteção à Cabeça

A jugular elástica para Capacete V-Gard com gancho e em material Helanca
oferece mais elasticidade na fixação do casco ao queixo do usuário. Recomendase sua utilização em atividades onde ocorra movimentos bruscos e ou quando
utilizada junto a proteção respiratória, máscara semifacial ou facial inteira,
proporcionando maior facilidade e flexibilidade ao vestir o equipamento.

A jugular têxtil para Capacete V-Gard com gancho e em material Poliamida
antialérgico, garante retenção adicional do capacete na cabeça do usuário.
Recomenda-se sua utilização em atividades onde ocorra movimentos bruscos com a
cabeça.

A jugular têxtil de 4 pontos para Capacete V-Gard é construída com cintas de poliéster
e fivelas em material plástico garantindo retenção adicional do capacete na cabeça do
usuário. Recomenda-se sua utilização em atividades onde ocorra movimentos bruscos
com a cabeça e aplicações para trabalho em altura.

Materiais e Componentes
Elástica: Helanca, encaixe via gancho lateral
Têxtil: Poliamida, encaixe via gancho lateral
4 Pontos: Poliéster, encaixe por fivelas

Diretrizes sobre a Vida Útil
Data de validade do produto: Indeterminada (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem
em um local limpo e seco).
A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo
empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e
PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente
de trabalho, aplicação de uso e conservação.
De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade,
exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o
trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando
danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar
ao MTE qualquer irregularidade observada.
Considerando condições de uso normais, estima-se um período de até 5 (cinco) anos para a
realização da troca do casco e 1 (um) ano para a troca da suspensão e jugular.
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Cuidado e Manutenção
A vida útil de um capacete é afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar. Examine o
casco quanto à rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar
qualquer uma das irregularidades acima, substitua o casco imediatamente.
Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta
apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão
imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais MSA, com as quais os
capacetes foram testados e aprovados.
Quando houver necessidade de acoplar algum acessório ao capacete, utilize somente peças
originais da MSA e siga corretamente as instruções. O acessório deve possuir aprovação para ser
utilizado em conjunto com o capacete, conforme legislação vigente, e conforme foram testados e
homologados.
Mantenha seu capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão
neutro e água morna. Guarde sempre seu capacete em local fresco e seco, protegido da luz solar,
umidade e de contaminantes.

Códigos de Produto

PN

Descrição do Produto

GA90047

JUGULAR DE 4 PONTOS PARA SUSPENSÃO PUSHKEY E FAS TRAC III

218288

JUGULAR ELÁSTICA COM 02 GANCHOS - CX 25 PCS

297604

JUGULAR TEXTIL COM 02 GANCHOS - CX 25 PCS
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