ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA

BOLSA DE LONA PARA TRANSPORTE DE EPI E FERRAMENTAS

EMS 076
EMISSÃO: MAI / 2006
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: DSSO / DRH

CÓDIGO CEEE 023540233
DESCRIÇÃO
Corpo: lona verde impermeável encerada n.º 10. Bolso interno com 290 mm × 210 mm, tolerância de ± 10 mm. Divisão interna no
sentido do comprimento com 300 ± 5 mm de altura. Acabamento das costuras reforçadas na junção das laterais com a divisão interna.
Fundo reforçado, internamente, com papelão compactado n.° 40 e, externamente, em napa sintética com espessura mínima de 1 mm,
na cor preta.
Dimensões:
Comprimento:

520 ± 5 mm

Altura:

450 ± 5 mm

Largura

250 ± 5 mm

Alças: tiras de nylon com 50 mm de largura e espessura mínima 2 mm, dobradas e reforçadas internamente com corda de nylon de 10
mm de diâmetro, fixadas com reforço externo e costura. Travetes de reforço nos cantos superiores da costura.
Armação: alumínio com 3 mm de espessura, provida de porta-cadeado.
Cravos: confeccionados em PVC e com 22 mm de diâmetro.
Costura: simples com linha de nylon n.° 30; 1,5 a 2 pt/cm.
Identificação: marca CEEE serigrafada, na cor branca, com 100 mm de diâmetro. Etiqueta interna com a indicação do fabricante e data
de fabricação.
Amostra: para homologação o fornecedor deverá enviar amostra do material.
Embalagem: as peças devem ser acondicionadas individualmente em sacos plásticos. Embalagem coletiva em caixa de papelão com
as seguintes identificações: nome do fabricante ou marca comercial, nome do material, quantidade de peças e número do contrato.
Inspeção: o material sofrerá inspeção por ocasião do recebimento. Nesta inspeção serão conferidos os seguintes pontos: qualidade da
lona e da napa, costuras, medidas, acabamento e acondicionamento.
Plano de Amostragem: exame visual e dimensional em 10% das peças retiradas do lote. Caso for constatado irregularidade em 10%
das unidades de amostragem, a CEEE reserva-se o direito de devolver todo o lote à empresa fornecedora para que esta proceda as
correções necessárias para cumprir completamente as exigências propostas e contratadas originalmente.
Uso: Transporte de EPI e ferramentas.
OBS.: Esta especificação substitui e cancela SUPRI-1084 Sacola de lona para transporte de ferramentas Jan/84.

