CAPA DO PESCOÇO ALTA VISIBILIDADE & PROTEÇÃO SOLAR
(CAMUFLAGEM E NEUTRO)

As capas do pescoço proporcionam proteção UV50 + ao pescoço, às bochechas e às orelhas do
utilizador
Adapta-se a toda a gama EVO de capacetes JSP

CARACTERISTICAS DA CAPA DO PESCOÇO
(capas de proteção solar)

FICHA
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ACESSÓRIOS

CARACTERISTICAS DA CAPA DO PESCOÇO
PARA ALTA VISIBILIDADE
Feito 100% de poliéster.
A capa do pescoço está recoberta de PU, que protege contra todos os
elementos o que faz com que a capa do pescoço seja resistente à água.

Feito de 85% poliéster e 15% nylon.
A proteção UV50 + protege o pescoço, as bochechas e
as orelhas do utilizador.
A cobertura lateral é ajustável graças ao ajuste da “cortina”.
Fácil de instalar em TODOS os capacetes JSP sem ter
que retirar o arnês do capacete.
Tecido ligeiro com orificios de ventilação.
Compatível com protector de queixo linesman
Compatível com protectores auditivos.

Protege contra os raios Ultra Violet UPF 50, bloqueando 98%
da radiação UV.
Impermeável e retardante de chama.
A capa do pescoço incluí tecnologia de fibra de filamento
cruzado antiestático JSP para reduzir a acumulação estática.
Utiliza material que cumpre com a normativa EN ISO 20471 para
cores de alta visibilidade, o que permite que o utilizador seja
vistofácilmente.

Apto para lavagem a 40°C e um máximo de 20 lavagens.

CONFORMIDADE (Alta Visibilidade)

CONFORMIDADE (capas de proteção solar)
Conforme EN ISO 13688 e EN 13758-2
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Cumpre com EN ISO 14116 para materiais ignífugos e
EN 1149-5 para o rendimento electrostático da
roupa.
AVISO: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a alterações sem aviso
prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar
qualquer parte específica da informação atual mostrada por favor envie e-mail technical@jspsafety.com

PORTUGAL@JSPSAFETY.COM

CUTO

Issued 25/11/2020-2

CAPA DO PESCOÇO ALTA VISIBILIDADE & PROTEÇÃO SOLAR
(CAMUFLAGEM E NEUTRO)

As capas do pescoço proporcionam proteção UV50 + ao pescoço, às bochechas e às orelhas do
utilizador
Adapta-se a toda a gama EVO de capacetes JSP

FICHA
TÉCNICA
PROTEÇÃO DA CABEÇA
ACESSÓRIOS

INSTRUÇÕES PARA A SUA UTILIZAÇÃO (Alta Visibilidade)

Deslize as ranhuras na capa do pescoço sobre os dois clipes
posteriores do arnês dos capacetes para fixá-los ao capacete.
Depois volte a colocar os clipes traseiros na carcaça do capacete.
Assegure-se de que a capa do pescoço está em posição sobre o pescoço
do utilizador antes de começar a trabalhar, para dar-lhe proteção.

O lado laranja de alta visibilidade da capa do pescoço deve estar
para fora quando a utiliza.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (capas solares)
Coloque o clipe traseiro esquerdo da capa do pescoço ao redor do
clipe esquerdo da correia do arnês, repita para o lado direito.
Coloque a pinça dianteira esquerda da capa do pescoço ao
lado da banda para o suor. Repita para o lado direito.
Quando ajustar a um capacete um protetor de queixo, meta a
capa do pescoço por detrás dos encaixes do protetor de queixo.

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO (Para todas as capas do pescoço)
A qualificação UPF só se refere às áreas da pele que cobre a capa do pescoço. A proteção solar só será oferecida se o capacete e a
capa do pescoço esteja bem ajustada e se a utilizar correctamente.
A capa do pescoço não proporciona proteção contra a radiação ultravioleta solar refletida ou dispersa.
Para uma proteção óptima da pele, a capa do pescoço deve utilizar-se em combinação com outras roupas de proteção solar.
O rendimento do factor de proteção solar da capa do pescoço pode-se reduzir se se suja ou está contaminada.
Lavar a capa do pescoço a temperaturas mais altas que as recomendadas de 40°C ou mais de 20 vezes pode reduzir o factor de proteção
solar.
A capa do pescoço não está desenhada para proteger o utilizador da caida de massas.
Qualquer capacete sujeito a um impacto deve ser substituido imediatamente.
Não aplique pintura, solventes, adesivos ou etiquetas autoadesivas, excepto se está de acordo com as instruções do fabricante.
Também lhe chamamos à atenção dos utilizadores sobre os perigos de modificar ou eliminar qualquer um dos
componentes originais, que não sejam os recomendados pelo fabricante.
A capa do pescoço, quando entra em contacto com a pele, pode causar reacções alérgicas a pessoas susceptíveis.
Se isto acontecer, abandone a área de perigo, retire a capa e procure assistência médica.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (Para todas as capas do pescoço)
A capa do pescoço pode-se limpar com sabão e água tibia e secar com um pano suave.
Nãp limpar com produtos químicos ou abrasivos.
A capa deve-se armazenar fora da luz solar direta, longe de produtos químicos e temperaturas extremas.
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