ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA

EMS 088
EMISSÃO: MARÇO / 2007
REVISÃO: R1 DEZ / 2011
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: DES / DSSO

BOLSA PARA CAPACETE


CÓDIGO CEEE: 023450005
DESCRIÇÃO
Bolsa para capacete confeccionada em lona nº 10, encerada e impermeabilizada na cor verde, com bolso interno para óculos e bolso externo para
luvas.
DIMENSÕES
Conforme desenho orientativo.
Vista de topo
230 mm

Bolso externo

310 mm

185 mm

230 mm

170 mm

50 mm

310 mm

Bolso interno

Fecho

Vista lateral

85 mm

ACABAMENTO
Costuras duplas reforçadas, alça para transporte tipo pega-mão de fita polipropileno preta 25 mm. Possui um bolso externo para guardar as luvas
e fecho único para fechamento do local do capacete.
IDENTIFICAÇÃO
Marca CEEE serigrafada, na cor branca, com 100 mm de diâmetro. Etiqueta interna com a indicação do fabricante e mês/ano de fabricação.
AMOSTRA
Para aprovação 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, costuras,
medidas, acabamento e acondicionamento.
PLANO DE AMOSTRAGEM
Exame visual e dimensional em 10% das peças retiradas do lote, nunca menos de cinco peças. Caso for constatado irregularidades 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.
USO
Armazenamento e transporte do capacete, óculos e luvas de vaqueta ou de trabalho pesado durante o deslocamento nas atividades diárias.
OBS.: Esta especificação cancela e substitui Bolsa para Capacete EMS 088 MAR / 2007.
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