PROTEÇÃO DA CABEÇA
NORMAS APLICÁVEIS
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Quais os aspetos a ter em conta na escolha do equipamento de
proteção correto para a sua cabeça?
Identificar o risco: queda de objetos, choques, riscos combinados (antirruído e proteção do rosto).
Os capacetes de obra têm três funções:

Segurança no trabalho

• Antipenetração, para uma proteção eficaz da caixa craniana.
• Amortecimiento, graças à coifa e ao arnês de fixação, que absorvem os choques provocados por
massas em movimento.
• Defletor, graças a uma ergonomia adequada, que permite desviar a queda perpendicular de um
objeto sobre a parte superior do crânio.
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EN397: Capacetes de proteção para a indústria
Um capacete de proteção para a indústria é um equipamento para cobertura da cabeça do utilizador, destinado essencialmente a proteger a parte
superior da cabeça contra ferimentos produzidos pela queda de objetos.
Para garantir esta capacidade de proteção e reduzir as consequências destrutivas dos golpes na cabeça, o capacete deve dispor de um conjunto de
elementos (descritos mais adiante) cujo funcionamento conjunto seja capaz de cumprir as seguintes condições:
• Limitar a pressão exercida no crânio, distribuindo a força do impato sobre a maior superfície possível.
• Desviar objetos em queda, através de um formato devidamente liso e arredondado.
• Dissipar e dispersar a energia do impato, de modo a não ser transferida na totalidade para a cabeça e o pescoço.
EN812: Capacetes anti-choque para a indústria
Os capacetes de proteção contra choques destinam-se a proteger o utilizador dos efeitos de golpes da cabeça provocados por objetos duros e imóveis,
suficientemente fortes para provocar lacerações ou outras lesões superficiais. Não se destinam a proteger dos efeitos decorrentes da queda ou projeção de
objetos nem de cargas em suspensão ou em movimento. Devem ser utilizados sobretudo para aplicações em espaços interiores.

CAPACETES DE PROTEÇÃO

Pheos B

Capacete de proteção leve que proporciona máximo conforto graças ao seu sistema
de ventilação com três grelhas e arneses interiores reguláveis (perímetro da cabeça
ajustável entre 51 e 61 cm). Dispõe de ranhuras para colocação de viseira, abafador de
ruído e lanternas Uvex.
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EN397

Pheos B-WR

Capacete de proteção leve que proporciona máximo conforto graças ao seu sistema de
ventilação com três grelhas reguláveis por roda (perímetro da cabeça ajustável entre 52
e 61 cm). Dispõe de ranhuras para colocação de viseira, abafador de ruído e lanternas
Uvex.
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Diamond V

Zircon I

Capacete de obra em polietileno de alta densidade (HDPE) com tratamento ultravioleta.
Coifa em polietileno com 8 pontos de fixação. Banda de suor. Ajuste por guia corrediça.
Perímetro da cabeça ajustável entre 53 e 63 cm.
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EN397 EN50365
CLASE 0

Capacete de obra em ABS. A sua forma permite uma ampla visão vertical. Submetido a
testes com viseira colocada para a frente ou para trás. Coifa em poliamida: 3 bandas têxteis
com 8 pontos de fixação. Banda de suor. Sistema de fecho inovador por meio de botão.
Ajustável. Duas posições possíveis do perímetro da cabeça (alto/baixo) para melhor conforto.
Isolamento elétrico. Cores fluorescentes e banda retrorrefletora para elevada visibilidade de
dia e de noite.
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“Serviço e atendimento personalizado”

002_SEGURIDAD_LABORAL_PT.indd 51

EN397 EN50365
CLASE 0

51
27/11/12 13:03

