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FREQUÊNCIA (Hz):
ATENUAÇÃO dB:
DESVIO PADRÃO:

DESCRIÇÃO
Abafador tipo concha oval para proteger o usuário contra pressões sonoras de alto ruído.

MATERIAL DO ARCO TENSOR
Plástico flexível de alta resistência.

MATERIAL DA CONCHA
Plástico rígido de alta resistência.

MATERIAL DAS ALMOFADAS
Espuma revestida.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Com as mãos, deslize as conchas do abafador em direção a base da ranhura da haste;
2. Segure as conchas com as mãos, abrindo-as até que fiquem paralelas;
3. Por cima da cabeça, deslize as conchas posicionando-as sobre as orelhas de modo que a haste fique acima da 
cabeça e solte lentamente; 
4. Ajuste o tamanho, através da regulagem da haste para obter o melhor encaixe;
5. Retire com as mãos o excesso de cabelo que possa interferir no bom contato entre as almofadas dos protetores 
e a sua cabeça e acomode as conchas sobre as orelhas obtendo o melhor conforto.

SUBSTITUIÇÃO
• Recomenda-se a substituição em no máximo 30 meses em casos de uso contínuo, conforme utilização e ambiente 
de trabalho, sendo avaliados pelo técnico de segurança ou responsável da empresa.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM
• Deve ser mantido em local longe do alcance da luz solar, com boa ventilação, limpo, seco, evitando umidade e      
  exposição a contaminantes.

VALIDADE
• 5 anos, se mantido em sua embalagem original e em local adequado.

VIDA ÚTIL
• Dependerá diretamente da forma de utilização, armazenamento, higienização e cuidados durante o uso.
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FICHA TÉCNICA
Abafador de Ruídos CG 107
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