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 GARANTIA INOVA
É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais. 

A Inova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário nal são responsáveis 

pela inspeção e pelos cuidados adequados para com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em 

condições fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usuário nal devem noticar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.

1. R esistência Térmica - ISO 11612:2015 (E)

2. Embalagem

3. Instruções de uso

4. Instruções de higiene e manutenção

Esste EPI é fabricado conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - Normas Técnicas: ISO 11612:2015 (E) - Proteção Térmica

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s).

Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente.

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro.
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco.

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, am de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, 
descosturas ou sujidade excessiva.
Verique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva.
Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI.

Prera secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C.
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI.
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• CA: 39.467

Modelo
Elástico

Velcro

EAN 13 (Par) DUN 14 (12 Pares) DUN 14 (120 Pares)

• Parte superior em Elástico ou Velcro

• Cor: Crua

• Confeccionada em lona crua (100% algodão)
• Punhos em Ribana (algodão e elastano)

• Tamanho único - 45cm

Propagação de Pequenas Chamas

Grandes Massas de Metal Fundido (alumínio a 780º)

Calor Convectivo

Calor Radiante

27908097701145
27908097701152

17908097701148
17908097701155

7908097701141

7908097701158

MANGA DE LONA

E

Os Mangotes Isafe foram desenvolvidos para atender aos usuários 
que necessitam de proteção do braço e antebraço contra agentes 
térmicos (pequenas chamas, calor conectivo e radiante).

 
 
 

Grandes Massas de Metal Fundido (ferro a 1400º)

Calor de Contato F
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