
PROTETOR FACIAL Referência:  UMP 112 PTG I

PTG Incolor CA 35.936 Validade: 30/12/2019

Norma aplicável: ANSI.Z.87.1:2003

Facial – 1 ano

FP.014 Rev. 03 de 20/05/16

1. Identificação

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sobre viseira (EXTERNA) = Gravação do logo Fabricante / (INTERNA)  = Gravação do CA e Lote de Fabricação

Evite retirar o protetor durante o trabalho;

Após o uso lave com água corrente e limpe com sabão neutro;

Não use tintas, solventes, produtos químicos, essas substâncias podem alterar a resistência do EPI;

Certifique-se que a suspensão esteja bem posicionada na cabeça, regulada corretamente;

2. Informações de Fabricação

O lote de fabricação dos equipamentos UMP é marcado na parte interna da haste, através de relógio com marcação numerada 
que indica o mês e ano de fabricação.

O lote de fabricação é o mesmo da data de fabricação.

Produto: 

Visor: 

Descrição:

Protetor facial de segurança composto de um suporte de material plástico rígido preto, que 
cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um 
escudo de material plástico (PTG) incolor, com cerca de 230mm de largura e 180mm de 
altura, preso ao suporte preto por meio de cinco pinos plásticos. As extremidades do suporte 
preto são fixadas no sistema de suspensão por meio de dois parafusos plásticos. O sistema 
de suspensão é composto de carneira e  coroa com quatro tiras de plástico branco (natural). 
O tamanho da carneira é regulável por meio de ajuste simples. A parte frontal da  carneira é 
recoberta com um espuma para absorção de suor.

Aprovado para: Proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais.

Não há incompatibilidade com outros EPIs da UMP.

A máscara de proteção facial não protege contra arco elétrico;

Por ser um objeto de segurança, é de suma importância que as instruções do fabricante sejam seguidas criteriosamente.

9. Advertência

4. Embalagem

O equipamento é fabricado com matérias-primas antialergênicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos 
adversos à saúde;

Substituir o visor da máscara facial se estiver danificado;

A limpeza do EPI é de extrema importância, para que possamos verificar se o mesmo está adequado para uso, a sujeira pode 
esconder riscos, trincas, que ao serem detectados indica a substituição imediata do EPI;

10. Manutenção

13. Foto do Produto

3. Validade

A vida útil de um equipamento é afetada por calor, frio, substância química e luz solar aliados ao ambiente de trabalho, sendo 
avaliados pelo SESMT, quanto à agressividade do local de trabalho. Variável conforme condição de uso e higiene do mesmo. 
Inspecione sempre antes de cada uso quanto a danos e desgastes. Substituir ao primeiro sinal de desgaste. 

7. Uso, Higienização e Armazenamento

Caso há rejeição ao produto, suspenda o uso imediatamente e procure o SESMT da sua empresa.

Quando necessário, substituir a lâmina da máscara de proteção facial, tirar pinos que prendem a lâmina na sobre viserira e 
prender nova lâmina com novos pinos.

8. Cuidados

5. Instruções de Montagem do Slot

Encaixar a parte vazada quadrada da suspensão SMI atrás do furo da sobre viseira, colocar o parafuso pequeno atrás da 
suspensão transpassando a sobre viseira, prender com a porca.

Os produtos UMP são embalados individualmente, acompanhado de instruções de utilização, montagem e conservação.

Declaramos que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário;

Nunca manuseie o protetor com as mãos sujas;

A vida útil de um equipamento dependerá da forma de utilização, limpeza e armazenamento;

O EPI deve ser armazenado em local fresco e seco mantido embalado para evitar danificação;

Transportar com cuidado, evitando sua queda e dano ao equipamento;
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