
Descrição técnica:
Blusão de Raspa Ignifugado de Segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo. A Raspa Kourion 
serve para proteger usuário contra agentes térmicos e é produzida a partir do couro do bovino, que passa por um 
processo químico chamado de IGNIFUGAÇÃO, sendo engraxados com óleos especiais que permitem maior 
resistência ao calor, mantendo o produto macio por muito mais horas de uso, cor padrão Azul Royal, com 
acabamento em viés azul, tipo jaqueta ou paletó, fechados com velcro ou botões, costurada com linha de Kevlar, 
totalmente forrada com manta GO150, uma manta de poliéster que trabalha como refratário trazendo mais 
conforto ao usuário.

Identificação dos produtos Zanel:
O Blusão de Raspa Ignifugado da marca Zanel é marcado no peito, de forma indelével, onde constam o nome da 
Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:
Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.
Atividades de solda
Indústrias Metalúrgicas
Indústrias Siderúrgicas

Restrições e limitações do equipamento:
Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Blusão de Raspa Ignifugado

Informações importantes:
Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.
Ácidos poderão corroer a raspa.
Quando com excesso de graxas,outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:
Guardar o Blusão de Raspa Ignifugado ao abrigo da luz ultravioleta;
Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Transportar separadamente de outros produtos;
Não lavar;
Não secar em calor excessivo.

Instruções de uso:
Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.
Avaliar a presença de equipamentos rotativos no local de trabalho junto com TST afim de eliminar a possibilidade 
de a Vestimenta entrar em contato com equipamento rotativo.
O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.
Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.
Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.
Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.
Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.
Não utilizar EPI úmido.

Instruções de manutenção e conservação do EPI:
Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e 
garantirá maior conforto para usuário.
Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a 
manter a umidade do EPI em boas condições.
Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.
Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.
Não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus Cº.
Não guardar EPI em local úmido.
Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Garantia: 
A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:
Blusão de Raspa Ignifugado: 13.991

Modelos de Blusão de Raspa Ignifugado:

• BRI-TGMRSF
Blusão de raspa ignifugado azul, sem forro, mangas de raspa ignifugada.

• BRI-TGMRCF
Blusão de raspa ignifugado azul, Com forro, mangas de raspa ignifugada.

• BRI-TGMVSF
Blusão de raspa ignifugado azul, sem forro, mangas de Vaqueta

• BRI-TGMVCF
Blusão de raspa ignifugado azul, Com forro, mangas de Vaqueta
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Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta
Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000  –  Bocaina  –  SP

Tel. [14] 3666.2046  –  Tel. [14] 3666.3563  –  Cel. [14] 9 9705.2574
www.zanel.com.br  –  contato@zanel.com.br

Importante: Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e 
Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os 
Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.


