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INFORMAÇÕES AO USUÁRIO

USO: este boné de segurança não oferece proteção contra o efeito de 
objetos em queda/arremessados ou contra movimentação de cargas 
suspensas, e não deve substituir o uso de um capacete de segurança 
industrial conforme especificado na norma EN 397 ou ANSI Z89.  
O boné de segurança foi criado para absorver a energia de um golpe 
por meio de sua destruição parcial ou danos ao casco. Embora esses 
danos possam não ser prontamente aparentes, qualquer boné de 
segurança sujeito a impactos severos deve ser substituído. Para 
proteção adequada, o boné deve se ajustar perfeitamente à cabeça 
do usuário. Não modifique nem remova componentes originais 
nem adapte-os com a finalidade de instalar acessórios, exceto se 
recomendado pelo fabricante. Não aplique tinta, solventes, adesivos 
nem etiquetas autoadesivas, exceto se instruído pelo fabricante. 

USO ADEQUADO: para oferecer a proteção adequada, este boné de 
segurança deve ser usado com a pala voltada para a frente. Coloque 
o boné na cabeça de maneira que se acomode na parte superior da 
cabeça, inclinado para trás, de modo que a pala não obstrua a visão  
do usuário.

INSPEÇÃO E CUIDADOS: a vida útil deste boné de segurança é 
afetada por diversos fatores, entre eles frio, calor, produtos químicos, 
luz solar e uso indevido. Ele deve ser examinado diariamente quanto a 
sinais óbvios de rachaduras, fragilidade ou danos. A data de fabricação 
está marcada no casco de cada boné de segurança. Sob circunstâncias 
normais, este boné de segurança deve oferecer proteção adequada por 
5 anos. O casco deve ser limpo/desinfetado com um pano umedecido 
e uma solução fraca de detergente neutro e deixado secar ao ar. Não 
use qualquer produto químico forte ou abrasivo. Se não for possível 
limpar o boné de segurança usando esse método, o boné deve ser 
substituído. Siga as instruções na etiqueta interna para obter cuidados 
com o revestimento de tecido. Quando não estiver em uso, o boné de 
segurança deve ser armazenado longe da luz solar direta e sem contato 
com qualquer produto químico ou líquido. Tome cuidado para não 
derrubar o boné de segurança no chão. 

ADVERTÊNCIAS: quando usado corretamente, este boné de segurança 
restringe a visão para cima, porém o uso do boné muito inclinado para 
trás reduz significativamente o nível de proteção oferecido. Conforme 
exigido pelos requisitos europeus de saúde e segurança, é importante 
informar o usuário que, quando em contato com a pele, o boné de 
segurança pode causar reações alérgicas a indivíduos suscetíveis. Se 
esse for o caso, o usuário deve interromper o uso do boné de segurança 
e consultar um médico. Nenhum dos materiais usados na fabricação 
deste boné de segurança é conhecido por afetar adversamente a 
higiene ou a saúde do usuário.

TRANSPORTE APROPRIADO: ao transportar o boné de segurança,  
use uma embalagem que reduza o contato com a luz solar direta,  
com qualquer produto químico ou líquido e com temperaturas 
extremas. A embalagem também deve impedir força ou pressão  
externa excessiva sobre o boné de segurança, o que pode afetar 
negativamente o seu desempenho.

NORMA HARMONIZADA: em conformidade com a norma  
EN 812:2012

ESTE BONÉ DE SEGURANÇA DESTINA-SE A OFERECER PROTEÇÃO 
CONTRA OS SEGUINTES RISCOS:

A DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UNIÃO EUROPEIA ESTÁ 
DISPONÍVEL EM: www.ergodyne.com

Diretiva da UE 89/686/ECC,  
Anexo II Cláusulas dessa norma europeia

1.2.1 Ausência de riscos e outros 
fatores de incômodo inerentes

4.6, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3

1.3.1 Adaptação à morfologia do 
usuário

4.5

1.3.2 Leveza e resistência do 
projeto

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1

1.4 Informações fornecidas pelo 
fabricante

7

2.2 EPI que envolve as partes do 
corpo a serem protegidas

4.2, 4.3

2.4 EPI sujeito a envelhecimento 7.2.3 e)

2.12 EPI com uma ou mais 
marcas de identificação ou 
reconhecimento direta ou 
indiretamente relacionados à 
saúde e à segurança

7

3.1.1 Impacto causado pela 
queda ou projeção de objetos e 
colisão de partes do corpo com 
um obstáculo

5.1.1, 5.1.2


