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Descrição completa do EPI:  
 
Macacão de segurança impermeável. Confeccionado em tecido PVC com forro misto de 
algodão.  
 

Fabricante: Bunzl Equipamentos para Proteção Individual LTDA.  

 

Indicação:  
 
Proteção do tronco contra umidade proveniente de operações com uso de água. 
 
Instruções sobre o uso: 
 

• O EPI deverá ser utilizado somente para o risco indicado; 

• Essa vestimenta poderá ser utilizada sobre o uniforme convencional do usuário, não 
havendo restrições quanto ao tipo de roupa de baixo a ser utilizada;  

• Deve ser vestida de modo que consiga movimentar-se; 

• O EPI deverá ser utilizado por pessoas previamente treinadas para o exercício da 
função; 

• Mesmo estando dentro da sua validade, não deverá ser utilizado se apresentar algum 
sinal de que esteja com sua integridade física comprometida como rasgamento, furo, 
rompimento das costuras, sujidade excessiva. 

 

Testes a serem efetuados pelo usuário antes de usar: 
 
Analisar se não há rasgos ou furos antes do uso  
 

Armazenamento:   
 

• Não guardar a vestimenta suja ou com resíduos; 

• Armazenar em local limpo, seco e arejado. 
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Higienização e manutenção: 
 

• Após o uso, lavar manualmente com água fria e sabão neutro; 

• Não deixar de molho; 

• Não usar lavadora de roupas e secadora de roupa;  

• Secar à sombra. 
 

Restrições e limitações do equipamento: 
 
Nunca utilizar a vestimenta suja por qualquer contaminante que possa causar danos à saúde.  
 

Vida útil:  
 
A vida útil e a durabilidade são indeterminadas, pois, dependem de vários fatores como o 
tipo de atividade, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou 
tarefa realizada além de cuidados que o usuário deve ter com o sobre o uso, 
armazenamento, higienização e manutenção. A vestimenta deve ser substituída quando 
estiver danificada. 

 
Acessórios existentes: 
 
Não há. 
 

Forma apropriada para guarda e transporte: 
 
Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. 
O transporte deve ser feito na embalagem original. 
 

Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém 
substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou 
declaração de presença de substâncias alergênicas: 
 
Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. 
 
Não há incompatibilidade com outros EPIs. 

 
Aviso: 
 
O EPI deverá ser utilizado somente para o risco indicado.  
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Designação e tamanho: 
 
15300V, 15300VG 
Tamanhos: P, M, G, XG 
 
 

Norma de ensaio utilizada: 
 
BS3546 
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