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NOME E ENDEREÇO DO ORGANISMO NOTIFICADO QUE EMITIU O CERTIFICADO CE

CAPACETES DE SEGURANÇA
Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre 
as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem 
no produto e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos 
estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento UE 2016/425, 
EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Este EPI destina-se a ser utilizado para proteger os usuários contra 
objetos em queda e consequentes lesões cerebrais e fraturas do crânio. 
Este casco de capacete da proteção da cabeça foi projetada para 
proteger os usuários de 1) objeto caiu da parte superior da cabeça 
2) objetos caindo 3) Impactos em temperaturas muito baixas (-30 
° C) e isolamento elétrico (até 440 V , 1000 V a.c., - 1500 V d.c.).  4) 
deformações laterais; 5) projeções de metal fundido.  Por favor, não 
use este capacete para atividades de escalada, atividades de combate a 
incêndio e atividades desportivas.
USO DE CAPACETE PROTECTOR
Para uma proteção adequada, este capacete deve ser caber ou ser 
ajustado ao tamanho da cabeça do usuário. Use o botão da roda traseira 
para ajustar ao tamanho apropriado:  Vire à direita para fechar / ajustar 
o tamanho menor; Vire à esquerda para abrir / ajustar um tamanho 
maior.   Use os 4 pinos do arnês para ajustar a altura de desgaste.  Mova 
os pinos nos orifícios apropriados:  3 posições de altura diferentes na 
parte frontal e 2 posições de altura diferentes na parte traseira do 
arnês.    Abra o clipe de fechamento e puxe a fita para alças para ajustar 
o comprimento da alça do queixo.
O capacete é feito para absorver a energia de um golpe por destruição 
parcial ou danos ao casco e ao arnês, e mesmo que tal dano não seja 
facilmente aparente, qualquer capacete submetido a impacto severo 
deve ser substituído. Os usuários também devem ter em conta do perigo 
de modificar ou remover qualquer componente original do capacete, 
exceto o recomendado pelo fabricante do capacete. Os capacetes não 
devem ser adaptados para a montagem de acessórios de qualquer 
maneira que não seja recomendada pelo fabricante do capacete. 
Não aplique tinta, solventes, adesivos ou etiquetas autoadesivas, exceto 
de acordo com as instruções do fabricante do capacete.
LIMITES ELÉCTRICOS DE USO E PRECAUÇÕES 
ANTES DO USO, o usuário deve verificar se os limites elétricos do 
capacete correspondem à tensão nominal provável durante o uso. 
O capacete isolante não deve ser usado em situações em que exista um 
risco que possa reduir parcialmente as suas propriedades isolantes (ou 
seja, agressão mecânica ou química).  Os desempenhos de isolamento 
elétrico só são concedidos se este capacete não for usado sozinho: é 
necessário usar outro equipamento de proteção isolante de acordo com 
os riscos envolvidos no trabalho.
DEPOIS DE USAR: se o capacete ficar sujo ou contaminado, 
particularmente na superfície externa, ele deve ser cuidadosamente 
limpo de acordo com as recomendações de limpeza abaixo 
(manutenção / armazenamento). Destacamos o risco potencial de 
perda de proteção em caso de limpeza inadequada e envelhecimento 
do capacete. 
AJUSTE E INSPEÇÃO DO CAPACETE DE PROTEÇÃO 
Para garantir uma proteção eficaz, este capacete deve ser usado com 
seu pico para a frente (sentar na posição reta) e deve ser ajustado 
ao tamanho da cabeça do usuário (não se encaixa muito solto ou 
muito apertado) pelo sistema de ajuste localizado na parte traseira 
do capacete. A vida útil do capacete é afetada por vários fatores, 
como frio, calor, produtos químicos (por exemplo, reagente corrosivo, 
tinta, limpador etc.), luz solar ou uso indevido. Diariamente e antes 
de qualquer uso, deve ser realizada uma verificação para identificar 
qualquer sinal de fragilidade (rachaduras, falhas) do capacete, seu arnês 
e acessórios. Qualquer capacete sujeito a um forte choque ou com sinais 
de desgaste deve ser substituído. Se a pequena viseira incluída no PW54 

TESTE ELÉTRICO (EN 50365: 2002) 
O capacete fornece isolamento elétrico, e pode ser usado para trabalhar ao vivo ou perto de peças vivas em instalações que não 
excedem 1000 V a.c. ou 1500 V d.c. Quando usado em conjunto com outro equipamento de proteção eletricamente isolante, este 
capacete evita a corrente perigosa de passar por pessoas através da cabeça
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Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

Modelos: PW54/PS54/PG54 Endurance Plus - Capacetes de segurança industrial - Propriedades de isolamento elétrico
PS53 Capacete de Resistência à Altura - Propriedades de isolamento elétrico

estiver danificada ou arranhada, ela deverá ser substituída.  Desinstale 
o cinto de segurança; insira os orifícios laterais da viseira no conector do 
arnês na frente do capacete - 2 no lado direito e 2 no lado esquerdo); 
Insira o arnês no capacete novamente; Remova a película protetora 
dos dois lados (código de blindagem de substituição: PW56).Se não 
houver defeitos, é adequado para o uso pretendido. A data de fabricação 
é marcada dentro de cada revestimento do capacete. Sob condições 
normais de uso, este capacete de proteção deve fornecer proteção 
adequada por 7 anos, de acordo com a data de fabricação. 
MANUTENÇÃO / ARMAZENAMENTO : Este capacete de proteção pode 
ser limpo e desinfetado por meio de um pano impregnado numa solução 
de limpeza de baixa concentração. Não use nenhum produto químico 
abrasivo ou corrosivo. Se este capacete não puder ser limpo usando este 
método, ele deve ser substituído. O produto deve ser transportado na sua 
unidade de embalagem. Se não houver uma unidade de embalagem, 
use embalagens que protejam o produto do choque, exposição à 
humidade, perigos térmicos, exposição à luz, mantendo-o afastado de 
qualquer produto, material ou substância que o possam deteriorar. 
Quando não em uso ou durante o transporte, o capacete deve ser 
armazenado num lugar fresco e seco longe da luz, da geada e num local 
que garanta que nenhum produto químico ou o objeto afiado o dobre 
caindo em cima. Não deve ser comprimido ou armazenado próximo 
a qualquer fonte de calor. Recomenda-se que a temperatura de 
armazenamento seja mantida no intervalo 20 ± 15°C. Este capacete não 
inclui qualquer substância conhecida como susceptível de causar alergias. 
No entanto, se uma pessoa sensível tiver uma reação alérgica, deve 
então deixe a área perigosa, remover o capacete e pedir conselho médico. 
ATENÇÃO: Falta ou deficiente respeito das instruções de uso, ajustes/
inspeções e manutenção/armazenamento, pode limitar a eficácia 
da proteção de isolamento.  O arnês e a correia do queixo não são 
substituíveis.Descarte o capacete e substitua o novo se a tira do queixo 
encontrar algum dano. Existem dois orifícios retangulares longos nos dois 
lados do casco para acessórios. Como a instalação do protetor para os 
ouvidos. Leia atentamente as instruções do usuário do protetor auricular, 
antes de instalá-lo neste capacete e confirmar que o protetor auditivo foi 
testado com este capacete e sua compatibilidade.

MARCAÇÕES 

 = Identificação do fabricante
CE 0194 =  Número do organismo de notificação para supervisão do 
controle de produção em fases 
EN 397:2012+A1:2012 = norma de referência e ano de publicação
EN 50365:2002 = norma de referência e ano de publicação 
 

 =  símbolo de reciclagem de plástico
ABS  =  Material do casco do capacete
  (ABS-Acrilonitrilo-butadieno-estireno)

 =  Ano e mês de fabricação 
  (no exemplo: 2019 / março)
MARCAÇÃO (ENSAIO FACULTATIVO) 
Os capacetes que possuem uma das seguintes marcas atendem aos 
requisitos adicionais comoabaixo:
-30 °C/-20°C: Temperatura muito baixa 
O capacete mantém o seu desempenho acima dessas temperaturas 
440V.a.c.: Isolamento elétrico 
O capacete protege o usuário contra um curto contato acidental 
com cabos elétricos sob tensão que pode atingir 440Va.c. Para uso 
geral na indústria e em locais de trabalho onde os riscos elétricos são 
abaixo de 440V.a.c.
LD: Deformação lateral. 
O capacete protege o usuário contra deformações laterais 
MM: Projeções de metal fundido : O capacete (casco) protege o 
usuário contra projeções de metal fundido .
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