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EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

CONTRA AS AGRESSÕES MECÂNICAS DE EFIETOS SUPERFICIAIS 

 
INSTRUÇÕES 

 
PROTECÇÃO GERAL E DESEMPENHO 
Estas peças de vestuário são Equipamentos de 
Protecção Individual de tipo 1 destinados a proteger 
quem os vista, na superfície do corpo que cobrem, 
contra agressões mecânicas de efeitos superficiais na 
pele, à excepção de todo e qualquer outro risco. 
As agressões em causa podem resultar de contacto 
acidental com materiais de arestas vivas (metais não 
polidos, esquinas de chapas, lascas de madeira, 
aparas de metal, estilhaços de louça), com vegetais 
(pequenos espinhos, um ramo por exemplo) ou por 
fricção com superfícies abrasivas ou rugosas que 
apresentem zonas ásperas.  
Este E.P.I. não é uma indumentária de protecção 
contra objectos perigosos, nomeadamente cortantes 
(como facas, serras, materiais ou ferramentas de 
corte) ou particularmente pungentes (como buris, 
agulhas de vidro ou de rocha, ferramentas 
pontiagudas ou espinhos grandes). 
Sendo a sua protecção limitada, esta só é relativa a 
uma protecção contra ferimentos superficiais da pele. 
 
Este tipo de roupa não ofrece nenhuma protecção do 
rosto, das mãos e dos pés. Convém, para proteger 
estas partes do corpo, optar por outros tipos de EPI 
adequados.  
Esta peça de vestuário, espessa e sólida, é 
suficientemente confortável para ser usada durante 
várias horas consecutivas. 

 
Todas as modificações do equipamento só podem ser 
efectuadas com autorização escrita da sociedade 
ELIS e no respeito total das normas descritas no 
regulamento.  
 
Explicação dos testes realizados: 
Os testes seguintes foram levados a cabo de modo a 
garantir a solidez mecànica dos tecidos utilizados e 
das costuras durante a vida ùtil da peça de vestuàrio, 
prevende manutençòes regulares: 
 

 Testes de aptidão dos tecidos 
- Resisténcia à tracção NF EN ISO 13934-1: 

urdidura > 100 daN – trama > 55 daN 
- Resisténcia ao rasgo NF ISO 13937-2: 

urdidura ≥ 3 daN – trama ≥ 3 daN 
- Resisténcia à abrasão NF EN ISO 12947-2  

– 50000 ciclos 
 
 

As peças de vestuário às quais se refere esta 
especificação estão em conformidade com as 
prescrições fundamentais del regulamento Europeia 
2016/425, relativa aos Equipamentos de Protecção 
Individual (E.P.I.) TIPO 1. 

 

ATENÇÃO  
De modo a assegurar um nível de protecção óptimo 
em circunstâncias de trabalho, a peça deve ser usada 
com o fecho corrido para cima. 
Apesar de estar a usar um equipamento de 
protecção, deverá ter em conta que a sua segurança 
não pode ser assegurada em todas as circunstâncias. 
Deve ser amazenado limpo, horizontalmente ou 
suspenso, num lugar seco e ao abrigo da luz. 
Esta roupa não contém matérias tóxicas, 
cancerígenas ou nocivas para a saúde.  
 
A roupa de protecção deve estar sujeita a um controlo 
regular para verificar se não apresenta nenhum dano 
ou nenhum desgaste. Em caso de necessidade, a 
roupa de protecção será reparada para da sociedade 
ELIS ou substituída. 
 

LIMPEZA 
Antes de proceder a qualquer utilização, convém 
verificar cuidadosamente se a roupa de protecção, 
quer seja nova ou usada, não apresenta nenhum 
dano eventual.  
Toda a peça pode ser lavada industrialmente a 75° C. 
A peça pode ser seca em túnel de secagem e de 
acabamento. 
 
No fim do ciclo de vida da roupa, convém reciclá-la 
como residuo têxtil.  
 

INDICAÇAO DOS TAMANHOS 
A indicacao dos tamanhos, de acordó com a norma 
EN ISO 13688 com excepçao dos tamanhos, ou seja 
:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


