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CAPACETE DE SEGURANÇA STEELFLEX TURTLE 
ABA FRONTAL  
 
DESCRIÇÃO O DO PRODUTO: 
Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, Classe B, incluindo 
trabalhos com energia elétrica.  Projetado em conjunto com a suspensão, 
para limitar o risco de objetos que podem cair sobre a cabeça, reduzindo a 
força de impacto e penetração na parte superior do casco, de acordo com a 
norma NBR 8221:2003. 
 
Composto de casco e sistema de suspensão com jugular, sendo a carneira e 
a coroa separáveis e, fixadas ao casco através de quatro pontos de fixação e 
jugular removível. 
 
CORES DISPONÍVEIS DE CASCO: 

- amarelo 
- amarelo manga 
- azul 
- azul marinho 
- azul pastel 

- bege pêssego 
- branco 
- cinza 
- cinza alumínio 
- laranja 

- laranja escuro 
- marrom cacau 
- marrom escuro  
- vermelho 
- verde 

 
 
SUSPENSÃO: 
O capacete STEELFLEX TURTLE possui dois tipos opcionais de suspenções: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

SUSPENSÃO STEEL-LOCK 
suspensão com sistema 

catraca e trava 

SUSPENSÃO STEEL-CLICK 
suspensão com sistema 

botão 
 
 
INDICAÇÃO DE USO: 
Uso na indústria e trabalhos com energia elétrica (até 30.000 V). 
 
INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO: 
Inspecione todas as peças regularmente e assegure que a suspensão esteja 
devidamente presa ao casco. Nunca altere o conjunto casco e suspensão. 
Substitua imediatamente o capacete ou a suspensão nos primeiros sinais de 
fissuras, rachaduras, desgastes ou degradação para que não haja redução da 
proteção. Se o capacete sofrer algum tipo de impacto, descarte-o 
imediatamente, mesmo que o dano não seja visível. Não o exponha em 
contato com produtos químicos ou alta temperatura. Limpe-o com sabão 
neutro e água.  Use apenas a suspensão aprovada. O não cumprimento 
destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte. 
 
VIDA ÚTIL:  
Recomenda-se a substituição do casco a cada 5 anos; suspensão e jugular a 
cada 1 ano, mesmo o produto não apresentando irregularidades. 




