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RELATÓRIO TÉCNICO EPI 9866/20 
 

 

Natureza do trabalho: Ensaios para avaliação de conformidade do produto. 
  
Cliente: J&G Equipamentos de Proteção Individual 
Endereço: Rua João Batista de Melo, nº332, Uberlândia - MG 
CNPJ: 22.896.929/0001-83 
CNAE: 14.13-4-03 
 
Descrição do produto: Perneira de segurança, confeccionada em material 
sintético, costurada eletronicamente, três talas em polietileno, metatarso em 
material sintético. 
Referência: “3T”. 
 
Protocolo: 47937 
Data de entrada: 28/11/2019 
Data de realização dos ensaios: 06/01/2020 á 21/01/2020. 
 
Materiais que compõe a vestimenta: Poliéster e polipropileno. 
Cor: Preto. 
Tamanhos disponíveis: P, M, G e GG. 

 
Enquadramento: G - EPI para Proteção de membros inferiores – G.3 – Perneira 
a) perneira para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. 
b) perneira para proteção da perna contra agentes térmicos. 
 
Uso a que se destina: Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos 
provenientes de operações de soldagem e processos similares. 
 

Restrições: EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio. 
 

Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6: Marcação na lateral do equipamento. 
 

Possíveis variações do EPI: Tamanhos disponíveis: P, M, G e GG. Cores disponíveis: Azul marinho, cinza, 
preto, verde musgo, bege e caqui. 
 
Normas técnicas aplicáveis: BS EN ISO 11611:2015 e ABNT NBR ISO 13688:2017. 
 
Todas as informações acima estão indicadas no memorial Descritivo e Manual de Instruções, e estão 
conforme a Portaria N. º 452, de 20 de novembro de 2014. 
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1 – MARCAÇÕES E INFORMAÇÕES: 
 
1.1 Verificação da marcação no equipamento, conforme Norma Regulamentadora Nº 6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego – Item 6.9.3:  
 

Verificações Verificações obtidas Enquadramentos 

Nome do fabricante ou importador Possui – J&G Equipamentos Sim 

Número do Certificado de Aprovação (CA)1 Possui – Obtenção Sim 

Lote de fabricação Possui lote Sim 

1 De acordo com o comunicado LI (29/11/2019) do Ministério da Economia (Secretaria do Trabalho/ Secretaria de Inspeção do 
Trabalho/ Coordenação-Geral de Segurança e Saúde no Trabalho), esta marcação deve ser substituída por parte do fabricante, 
pelo número do documento de avaliação correspondente, fornecido pelo laboratório de ensaio. 

 
1.2 Verificação das marcações, conforme ABNT NBR ISO 13688:2017 – Item 7.1 e BS EN ISO 11611:2015 
– Itens 7: 
 

Itens Verificações obtidas Enquadramentos Observação 

Nome do fabricante (ou marca – 
identificação)  

Possui nome da empresa Sim 

Todas as 
marcações 

estão visíveis, 
legíveis e 

indeléveis e na 
língua do país 

de origem 

Designação da vestimenta Possui designação Sim 

Tamanho da vestimenta Possui tamanho Sim 

Referência à norma de ensaio e 
ano 

Possui referência à norma 
e ano 

Sim 

Pictograma e níveis de 
desempenho 

Possui pictograma e níveis Sim 

Restrições quanto à lavagem, se 
aplicável 

Possui informações Sim 

Instruções de cuidados e utilização, 
se aplicável 

Não se aplica Sim 

Informar em caso de conjunto de 
peças, se aplicável 

Não se aplica Sim 

Indicação de utilização única, 
quando aplicável 

Não se aplica Sim 

 
1.3 Verificação das informações da embalagem, conforme norma ABNT NBR ISO 13688:2017– Item 8 e BS 
EN ISO 11611:2015 – Item 8: 
 

Itens Verificações obtidas Enquadramentos 

Nome e endereço da empresa Possui nome e endereço Sim 

Designação da vestimenta Possui designação Sim 

Referência à norma de ensaio e ano 
Possui referência à norma de ensaio 
e ano 

Sim 

Pictograma apropriado acompanhado dos 
respectivos níveis de desempenho e 
explicação sobre o pictograma 

Possui explicação do pictograma 
 

Sim 
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Itens Verificações obtidas Enquadramentos 

Aviso sobre EPI descartável, se aplicável Possui informação Sim 

Informação sobre substâncias causadoras de 
alergia 

Possui informação Sim 

Instruções utilização, quando aplicável: 
- Cuidados e fonte de informações 
detalhadas; 
- Ensaios a serem realizados antes da 
utilização; 
- Sistema de fechamento (vestir e retirar); 
- Instruções de utilização para minimizar os 
riscos de danos; 
- Limitações de utilização e advertências 
(faixa de temperaturas); 
- Instruções de armazenamento e 
manutenção; 
- Instruções de limpeza e descontaminação; 
- Itens adicionais necessários para proteção; 
- Detalhes de qualquer dificuldade 
ergonômica; 
- Informações de como reconhecer 
envelhecimento e perda da proteção 
oferecida; 
- Ilustrações adicionais; 
- Instruções de treinamento; 
- Instruções relacionadas a reparos. 

 
Possui informação  
 
Não se aplica 
 
Não se aplica  
Possui instruções 
 
Possui informação  
 
Possui informação  
 
Possui informação  
Não se aplica  
Não se aplica 
 
Possui informação  
 
 
Não se aplica  
Não se aplica  
Não se aplica 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 
Sim 
Sim 

 
Sim 

 
 

Sim 
Sim 
Sim 

Referência a acessórios e partes suplentes 
(se relevante) 

Não se aplica Sim 

Tipo de embalagem adequada para 
transporte 

Não se aplica Sim 

Instruções para reciclagem, se aplicável Não se aplica Sim 

Orientações na escolha apropriada de classe 
de vestimenta de proteção para soldadores 
(ISO 11611) 

Possui Sim 

Advertência que o vestuário se destina 
apenas para proteger contra um contato 
curto e partes adicionais necessárias (ISO 
11611) 

Não se aplica Sim 

 
2 – VERIFICAÇÃO CONFORME ISO 11611:2015 ITEM 4: 

 

Requisitos de desenho Verificação Enquadramento 

Fechamentos (item 4.3) Conforme  Sim 

Peças metálicas (item 4.4) Não possui peças metálicas Sim 
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3 – VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS E INOCUIDADE CONFORME ABNT NBR 
ISO 13688:2017 ITEM 4 E ANEXO C: 
  

Itens 
Verificações 

obtidas 
Enquadramento 

A vestimenta de proteção está livre de extremidades cortantes ou 
rígidas 

Conforme Sim 

É possível vestir e retirar a vestimenta de proteção sem dificuldades Conforme Sim 

Os sistemas de fechamento, reguladores e sistemas de limitação 
podem ser operados sem dificuldade 

Conforme Sim 

Movimentos podem ser executados sem dificuldade Conforme Sim 

A vestimenta de proteção cobre integralmente a área corporal a ser 
protegida durante a execução de movimentos 

Conforme Sim 

A vestimenta de proteção é compatível com outros equipamentos de 
proteção individual 

Conforme Sim 

 

Ensaio Resultados obtidos 
Especificações 

ABNT NBR ISO 13688:2017 
Enquadramento 

Determinação do pH de 
tecidos 

 
(BS EN ISO 3071:06) 

7,5 Mín. 3,5 – Máx. 9,5 Conforme 

 
 
4 – REQUISITOS GERAIS DE DESEMPENHO CONFORME ISO 11611:2015: 
 

Ensaio 
Resultados 

obtidos 

Especificações 
ISO 11611:2015 Enquadramento 

Classe 1 Classe 2 

Resistência a tração2 
(N) 

 
(ABNT NBR ISO 
13934-1:2016) 

Sentido A  
1568 N 

Sentido B  
1439 N 

Mínimo 400 N Conforme 

Resistência ao rasgo3 
(N) 

 

(ISO 13937-2:2000) 

Sentido A  
139 N 

Sentido B  
153 N 

Mínimo  
15 N 

Mínimo  
20 N 

Classe 2 

Resistência da 
costura 

(N) 
 

(ISO 13935-2:2014) 

 
480 N  

 Mínimo 225 N Conforme 

Avaliação 
Ruptura da costura 
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Ensaio 
Resultados 

obtidos 

Especificações 
ISO 11611:2015 Enquadramento 

Classe 1 Classe 2 

Resistência elétrica 
(Ω)4 

 
(BS EN 1149-2:1997) 

3,91 x 106 

105 Ω Conforme 

4,85 x 106 

5,29 x 106 

4,88 x 106 

6,13 x 106 

Média = 5,01 x 106  
2 O valor de alongamento não foi registrado, devido a não ser requisito das normas ISO 11611:2015 e ABNT NBR ISO 11612:2017. 
Ensaio realizado com: distância entre as pinças de 100 mm, velocidade de 100 mm/min, 5 corpos de prova por direção, pré-tensão de 
0,5 N, corpos de prova seco. 
3 Ensaio realizado com: 5 corpos de prova por direção e o cálculo do resultado realizado eletronicamente. 
4 Atmosfera de ensaio: temperatura 20±2 ºC; umidade 85±5 %. Tensão aplicada: 110±5 V. 

 
5 – REQUISITOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONFORME ISO 11611:2015: 

 

Ensaio Resultados obtidos 

Especificações 
ISO 11611:2015 Enquadramento 

Classe 1 Classe 2 

Propagação da 
chama limitada5 

(A) 
(segundos) 

 
(ABNT NBR ISO 

15025:2016) 

Método A1 
(superfície) 
Pós chama 

0 
Pós-

incandescência 

0 

Método A2 
(borda) 

Pós chama 

1 
Pós-

incandescência 

1 

Tempo de pós chama e 
incandescência deve ser 

≤ 2 segundos. 
Chama não deve propagar 
até as bordas superiores e 

laterais, não deve derreter e 
gotejar 

A1 + A2 

Avaliação 
Sem danos 

Impacto de 
pequenos 

respingos de 
metal fundido 
(número de 

gotas)6 
 

(ISO 9150:1988) 

Aumento de 13 ºC para 50 gotas  
15 gotas 

para 
aumento de 

40ºC e 
material não 

pode 
inflamar 

25 gotas 
para 

aumento de 
40ºC 

material não 
pode 

inflamar 

Classe 2 

Aumento de 16 ºC para 50 gotas 

Aumento de 13 ºC para 50 gotas 

Aumento de 11 ºC para 50 gotas 

Aumento de 18 ºC para 50 gotas 

Média = Aumento de 14 ºC 
para 50 gotas 

Calor radiante  
(Índice de 

transferência de 
calor por 

radiação–RHTI)7  
(segundos)  

 
(ISO 6942:2002) 

90,25 

RTHI 24 ≥  
7 segundos 

RTHI 24 ≥  
16 segundos 

Classe 2 
 

87,65 

94,07 

Média RHTI24 = 90,7 
5 Ensaio realizado com: gás butano grau comercial. 
6 Ensaio realizado com: menos corpos de prova do que o indicado em norma (5 vias). 
7 Ensaio realizado com: densidade de fluxo de calor Q0 = 20 kW/m2. 

 
Observação: de acordo com orientações do cliente, a vestimenta foi ensaiada como recebida. Nenhum pré-
tratamento, incluindo lavagem, foi realizado, bem como não se aplica o ensaio de alterações dimensionais 
(ISO 5077).  
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6 – CONCLUSÃO 
 

 Considerando os resultados acima apresentados, a amostra analisada encontra-se de acordo com 
as exigências estabelecidas pelas normas NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego, ISO 11611:2015 – 
Roupas de proteção para uso em soldagens e processos similares. 

 
Portanto, na embalagem e outros meios de divulgação, os pictogramas indicativos devem ser o de 

risco de soldador e risco de calor e chamas que deverá ser acompanhado da seguinte informação Classe 2 
– A1 + A2 para processos de soldagem e acompanhado também das marcações indicadas no item 1.1 e 
1.2 deste documento. 

 
Considerações: 
A amostragem foi realizada pelo cliente. 
Os ensaios foram realizados na instalação permanente do laboratório.  
A condição de temperatura e umidade relativa do ar do laboratório segue as exigências da ABNT NBR 
10455-parte B. 
 

Sendo o que tínhamos para o momento, passamos o presente documento. 
 

Integra o presente relatório a folha de assinaturas em anexo. 
 

Novo Hamburgo, 21 de janeiro de 2020. 
 

 

 

 
- 
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