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Descrição: Calçado ocupacional tipo bota até o tornozelo (botina), fechamento em elástico lateral, confeccionado em 

couro raspa na cor preta, palmilha de montagem em não tecido montada  pelo sistema strobel, biqueira plástica para 

conformação, solado  de poliuretano  monodensidade  na cor  preta com ressaltos , blaqueado, resistente ao 

escorregamento. Ref: 504 

Descrição para faturamento:   Calçado Ocupacional:     Ref.: 504 

A) Enquadramento do EPI na relação do Anexo I da NR-6 
                   

   G - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES 
 

    G.1 – Calçado.  

 
d) Calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes. 

 
B) Descrição das características e especificações técnicas do EPI, bem com materiais empregados na sua 

fabricação. 

a) Características técnicas e especificações técnicas. 

1) Calçado Classificação I , Ocupacional  Básico – (OB) ; 
2) Cabedal  desenho B – Bota até o Tornozelo, (Botina) ; 
3) Resistente ao Escorregamento (SRA) – Solado resistente ao escorregamento em Piso de cerâmica com 

solução lauril sulfato de sódio (detergente). 
4) Fechamento em elástico. 
5) Montagem Sistema Strobel e Blaqueado. 
6) Não apresenta palmilha  interna de conforto.  
7) Tamanho : 33 ao 46. 
8) Numero e ano da norma : NBR ISO 20347:2015 
9) Simbologia aplicada : OB ;  SRA. 
10) Prazo de Validade em condições normais de uso : 180 dias. 
11) Apresenta Bula na embalagem. 

 

b) Materiais empregados na sua fabricação: 

1) Couro  curtido ao cromo  na cor preta.  
2) Fechamento Lateral com elástico constituído com Elastâno e cabos de Nylon. 
3) Palmilha de montagem em não tecido na cor preta. 
4) Solado de poliuretano monodensidade na cor preta. (Poliuretano Poliéster) 
5) Dorso (Externo) do calçado em lamina sintético de cor preta. 

 

 
C) Uso a que se destina o EPI e suas correspondentes restrições; 

1) Uso a que se destina : 

 - Calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes, contra risco de natureza leve. 
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2) Correspondentes restrições: 

                 - Calçado não deve ser utilizado onde ocorra queda de objetos sobre os artelhos. 

- Calçado não deve ser utilizado em áreas confinadas onde ocorra agentes explosivos. 

- Calçado não deve ser utilizado para aplicação de agrotóxicos. 

- Calçado não deve ser utilizado em áreas em que ocorra agentes térmicos e ( calor e chamas.) 

- Validade  180 dias em condições normais de uso. 

- Armazenar em local arejado, sem incidência de calor, luz solar e livre de umidade. 

- Produto ensaiado sem  palmilha de conforto, a utilização de palmilha  não deve ser  adotado como forma 

de garantia dos ensaios e uso a que se destina 

D) Local onde será feita a gravação das informações previstas no item 6.9.3 da NR-6. 

              

1) Nome Comercial : (Fabricante) 

- Calçados Crival LTDA. 

  

2) Lote de Fabricação: 

LOTE – 01/17   (Mês e Ano) 

 

3) Numero do CA: 

31.701 
 

 Dorso do Pé Região frontal: 

 

 

E) Descrição de Outras marcações obrigatórias do EPI, conforme respectivas normas técnicas aplicáveis. 
  

a) Dorso do Pé Região frontal: 

1)  Referencia do Produto: 
504 

 

2) Norma que se aplica e ano: 
     NBR ISO 20347:2015 

 

Dorso do Pé Região frontal: 
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3) Simbologia: 
     OB  ; FO 
 

 

 

b)  Solado : 

4) Tamanho: 
       33 ao 46 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

F) Descrição de possíveis variações do EPI , tais como : Referencia, tamanho, numeração, dentre outras: 

1) Calçado Produzido na cor : Cabedal Preto com Solado Preto. 

2) Numeração : 33 ao 46. 
G)  Outras informações relevantes que o EPI oferece: 

.            

            Não se aplica. 
     

 


