
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

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.
USO DE CAPACETE PROTECTOR 
Para uma proteção adequada, este capacete deve ser caber ou ser 
ajustado ao tamanho da cabeça do usuário. 
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 INSPECÇÃO DO CAPACETE PROTETOR 
Para garantir uma proteção efetiva, este capacete deve ser usado 
com a pala em posição frontal(colocar em posição reta) e deve ser 
ajustado para o tamanho da cabeça do usuário (não demasiado 
soltou ou apertado) pelo seu sistema de ajuste localizado na parte 
traseira do capacete. 
A vida do capacete é afetada por vários fatores, como frio, calor, 
produtos químicos, luz solar 
ou uso indevido. Diariamente e antes de qualquer uso uma 
inspeção deve ser realizada para identificar 
qualquer sinal derachadura ou falhas), no capacete,arnês e 
acessórios frágeis. Qualquer 

capacete que tenha sofrido um forte choque ou tiver sinais de 
desgaste deve ser substituído. 
Se não tiver defeitos será apropriado para o uso pretendido. A data 
de fabrico está marcada dentro de cada capacete. Em condições 
normais de uso, este capacete de proteção 
deve fornecer proteção adequada por 7 anos de acordo com a 
data de fabrico. 
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 numlugar 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.
MARCAÇÃO (ENSAIO FACULTATIVO) Os capacetes que possuem 
uma das seguintes marcas atendem aos requisitos adicionais 
com abaixo:
-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 .

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 eletrica-
mente isolante, este capacete evita a corrente perigosa 
de passar por pessoas através da cabeça

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations
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PW50 Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57 Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
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