Suspensão PushKey
Proteção à Cabeça

O Suspensão Push-Key (tipo deslizante) é composta por cinta/fita
dupla em Poliamida, carneira em PEAD de baixa densidade e testeira
absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida
com espuma multiperfurada de poliuretano que garante proteção e
conforto ao usuário. Por não configurar um EPI de forma isolada
(somente a suspensão), todas as suspensões MSA são testadas e
aprovadas para uso e compõem os CAs dos Capacetes de segurança industrial Classe A e Classe
B da MSA.

Materiais e Componentes
Cinta/fita dupla - Poliamida
Carneira - PEAD de baixa densidade
Testeira absorvedora de suor - Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de
poliuretano
Jugular Têxtil - Poliamida
Jugular Elástica - Helanca
Peso aproximado - 52g

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.
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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.

Normas e Aplicações
Certificado de aprovação condicionado aos capacetes MSA, vide CA's específicos para cada
modelo de capacete.

Códigos de Produto
PN

Descrição do Produto

311724

SUSP. PUSH KEY COM JUGULAR ELÁSTICA - CX 50 PCS

311687

SUSP. PUSH KEY COM JUGULAR TEXTIL - CX 250 PCS

311689

SUSP. PUSH KEY COM JUGULAR TEXTIL - CX 50 PCS

311688

SUSP. PUSH KEY SEM JUGULAR - CX 250 PCS

311690

SUSP. PUSH KEY SEM JUGULAR - CX 50 PCS

311725

SUSP. PUSH-KEY COM JUGULAR E FECHO DE ENGATE RÁPIDO - CX 50 PCS
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