cozoroc standard 7cm-gri/roşu

SPECIFICAŢII
TEHNICE

Cod produs ABR000-00L-500

Tehnologie lider de ramură la şepci de protecţie
oferind niveluri înalte de protecţie şi confort

PROTECŢIA
CAPULUI

BANDA ANTIPERSPIRAŢIE
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Bandă antiperspiraţie din pânză
Fixaţi pe cap dispozitivul de protecţie a pielii flauşată pentru un plus de confort şi
capului, reglaţi banda pentru a asigura
absorbţie a transpiraţiei.
potrivirea.
Pentru o protecţie adecvată această şapcă se
poartă cu cozorocul în faţă şi ajustată pe
mărimea capului.
Nu folosiţi în medii unde este necesară o
cască industrială de protecţie
PERFORMANŢE HARDCAP A1+™
Este conceput ca protecţie pentru lovituri
accidentale ale capului.
Testarea pe A1 include teste de impact la 30º
şi 60º de la creştet precum şi testele
reglementare impuse de EN812.
Complet reglabil pentru a permite fixarea.
12 puncte de ventilaţie.
Disponibil într-o gamă bogată de culori.
Se poate personaliza cu datele firmei fie prin
transfer la cald sau broderie.

CAPTUŞEALĂ
confortabilă
neopren expandat

DISPOZITIV
DE
REGLARE UNIC - ce
permite reglarea cu
o singură mână
pentru o potrivire
unică. Mărimii de la
53cm la 64 cm.
Calotă
pânză

PROTECŢIE
COMPLETĂ

Captuşeala de protecţie se poate scoate şi astfel
şapca se poate spăla pentru o igienă mai bună şi
o durată de utilizare mai lungă.

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Căptuşeala se curăţă cu săpun şi apă caldă
şi se usucă cu o pânză moale.
Se interzice folosirea substanţelor chimice
sau abrazive.
Materialul standard poate fi periat pentru
cărăţare şi se poate spăla cu mâna.
Pentru părţile ce pot fi şterse se va folosi o
cârpă umedă dar se pot spăla şi manual.
Şapca se va păstra departe de razele directe
CONFORMITATE
ale soarelui, de substanţe chimice şi va fi
Se conformează cu standardul EN812-2012 inclusiv
ferită de temperaturi extreme.
modificarea A1:2012

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI EXTERIOR
Cantitate: 20
Greutate: 4.1 kg
Înălţime: 365mm
Lungime: 620 mm
Lăţime: 390 mm

CARACTERISTICI ŞAPCĂ
HARDCAP A1 +
STANDARD EN

EN 812:2012

PERFORMANŢĂ
MATERIAL CALOTĂ
DIMENSIUNI ŞAPCĂ HARDCAP A1+
Mărime 530-630mm
Greutate aprox. 200g (aprox)

EN812:2012:A1:2012

OPŢIUNI
EMBLEMĂ
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RESTRICŢII DE UTILIZARE
Şapca nu este concepută să ofere protecţie utilizatorului faţă de căderi de obiecte
Protecţia este oferită numai dacă şapca este fixată corect.
Orice şapcă supusă unui impact sever trebuie înlocuită imediat.
Nu aplicaţi vopsea, solvenţi, etichete adezive sau auto-adezive decât aşa cum prevăd instrucţiunile
producătorului.
Se atrage atenţia utilizatorului asupra riscului rezultat prim modificarea sau îndepărtarea componentelor
originale, altfel decât recomandă producătorul.
Căptuşeala, atunci când este în contact cu pielea poate provoca reacţii alergice persoanelor predispuse la
alergii.
Dacă se întâmplă acest lucru părăsiţi zona de risc, îndepărtaţi şapca şi adresaţi-vă medicului.
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Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză

