
BONÉS E CAPACETES
BONÉ ÁRABE BRIM

Descrição:

Boné de segurança confeccionado em tecido brim (100% algodão), fechamento
através de velcro e tipo árabe.

Cores disponíveis: Azul, laranja, verde, caqui, cinza, vermelho.

Opção: Boné tipo americano, Jugular, Casquete.

CA: 41011

MARCA: PRIME



BONÉ ÁRABE EM HELANCA

Descrição:

Boné de segurança confeccionado em malha dupla de poliéster (helanca), 
fechamento através de velcro, tipo árabe.

Cores: Azul, laranja, verde, bege.

TOUCA ÁRABE EM HELANCA

Descrição:

Touca de segurança confeccionado em malha dupla de poliéster (helanca), 
fechamento através de velcro, tipo árabe.

Cores: Azul, laranja, verde, bege.

CA: 41011

MARCA: PRIME



TOUCA ÁRABE EM BRIM

Descrição:

Touca/capuz de segurança confeccionado em brim 100% algodão, fechamento 
através de velcro, tipo árabe. Para proteção contra respingos de solda ou de 
tinta. Cobre a cabeça, testa e nuca, com abertura frontal para a face.

Cores: Azul, laranja, verde, bege.

CA: 41011

MARCA: PRIME

CAPACETE ABA FRONTAL

Descrição:

Tem o formato de boné. A aba fica somente na parte frontal do rosto, 
protegendo os olhos e a face, liberando o restanteda circunferência da cabeça 
para que o usuário tenha maior agilidade na realização dos trabalhos.

- Desenvolvido em polietileno de alta densidade, oferece resistência, leveza e 
balanceamento, garatindo ao usuário a segurança e conforto necessário para a
realização dos trabalhos diários.

- Design moderno e projetado para desviar os objetos que colidem com o 
casco.

- Oferece grande resistência dielétrica e classificado como Classe B.



- Aberturas laterais (slots) para o perfeito encaixe dos kit’s abafadores de 
ruídos e protetores faciais MSA.

- Diversas opções de cores.

- Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 8221.

- Certificado pelo Inmetro.

Aplicação:

- Proteção de impactos, perfurações e respingos de agentes químicos.

Armazenagem:

- Guarde sempre em locais limpos, secos e a temperatura ambiente para não 
comprometer a vida útil do capacete.

Restrição:

- Nunca utilize solvente ou tinner para limpeza do capacete. Estes produtos 
podem visivelmente ou disfarçadamente corromper as propriedades do 
capacete.

- Nunca submeta o capacete à pressão. Sentar-se nele ou comprimir as laterais
pode alterar as propriedades e capacidade de proteção.

Conservação e Limpeza: 

- Limpe o capacete com sabão neutro e água morna para evitar qualquer 
irritação na pele.

Vida Útil:

O tempo de vida útil é indefinido, já que está diretamente relacionado com:

- a influência do calor;

- a influência do frio;

- a solicitação mecânica;

- as influências químicas.

O tempo de uso recomendado pela MSA do Brasil é de até 5 (cinco) anos para 
casco e 1 (um) ano para suspensão e jugular, desde que seguidas todas as 
advertências e instruções de inspeção contidas na embalagem do produto.



Este é um período com uma certa margem de segurança, onde o polímero 
(PEAD – polietileno de alta densidade) não apresentará alterações 
significativas nas suas propriedades físico-químicas.

MARCA: PLASTCOR / VICSA / AGENA

CAPACETE ABA TOTAL

Descrição:

Tem o formato de chapéu. A aba se estende por todo o contorno do casco, 
possibilitando maior proteção a face, ao pescoço e aos ombros, principalmente 
contra a queda de objetos e líquidos químicos.

- Desenvolvido em polietileno de alta densidade, oferece resistência, leveza e 
balanceamento garatindo ao usuário segurança e conforto necessário para a 
realização dos trabalhos diários.

- Maior proteção contra líquidos que podem escorrer pelo casco.

- Oferece grande resistência dielétrica e classificado como Classe B.

- Para uso nas mais diversas aplicações industriais.

- Destaque nas indústrias química e elétrica.

- Diversas opções de cores.

- Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 8221.

- Certificado pelo Inmetro.

Aplicação:

- Proteção de impactos, perfurações e respingos de agentes químicos.



Armazenagem:

- Guarde sempre em locais limpos, secos e a temperatura ambiente para não 
comprometer a vida útil do capacete.

Restrição:

- Nunca utilize solvente ou tinner para limpeza do capacete. Estes produtos 
podem visivelmente ou disfarçadamente corromper as propriedades do 
capacete.

- Nunca submeta o capacete à pressão. Sentar-se nele ou comprimir as laterais
pode alterar as propriedades e capacidade de proteção.

Conservação e Limpeza:

- Limpe o capacete com sabão neutro e água morna para evitar qualquer 
irritação na pele.

Vida Útil:

O tempo de vida útil é indefinido, já que está diretamente relacionado com:

- a influência do calor;

- a influência do frio;

- a solicitação mecânica;

- as influências químicas.

O tempo de uso recomendado pela MSA do Brasil é de até 5 (cinco) anos para 
casco e 1 (um) ano para suspensão e jugular, desde que seguidas todas as 
advertências e instruções de inspeção contidas na embalagem do produto.

Este é um período com uma certa margem de segurança, onde o polímero 
(PEAD – polietileno de alta densidade) não apresentará alterações 
significativas nas suas propriedades físico-químicas.

MARCA: PLASTCOR / VICSA / AGENA



CAPACETE MOTOSSERRISTA COM ABAFADOR E TELA

Descrição:

Capacete de Segurança para uso na indústria, tipo II, Classe B, com coroa 
(poliéster) e cinta ajustável com jugular e regulagem simples ou regulagem tipo 
catraca.

Protetor auricular tipo concha:
Protetor auditivo tipo concha, formado com duas conchas de material plástico 
rígido, preenchidos com espuma amarela e com bordas revestidas com 
almofada de material plástico na sua superfície externa na preta, encaixadas 
no arco tensor e no capacete através do “Slot” (dispositivo de encaixe) 
montado no capacete modelo 801, classe B, CA 14.712.

Aplicações:

Proteção da cabeça contra impactos e em atividades com energia elétrica.

Especificações Técnicas:

 Capacete aba frontal (Tipo 2)
 Classe B (isolamento elétrico 20.000 V);
 Casco de polietileno de alta densidade;
 Suspensão em tiras cruzadas de poliéster;
 Ajuste de tamanho por cinta ou catraca;
 Aparador de suor atóxico, substituível;
 Jugular de tecido, substituível.
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