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       Não deixar de molho.
        Lavar a capa separadamente.
        Usar sabão neutro.
        A capa deve estar completamente seca
        antes de recolocar os painéis balísticos.

      Não utilizar solventes ou produtos de limpeza.
      Evite o uso do painel quando umedecido. Caso os painéis estejam molhados ou
      umedecidos, os mesmos devem ser secos em local sombreados e sem humidade.

      Não expor o painel ao sol ou ás altas temperaturas.

Todos os painéis balísticos passam por um rigoroso controle de Qualidade que inclui testes laboratoriais 
e balísticos, de forma a segurar a conformidade do colete com a norma NIJ-STD-0101.04.

Os painéis não têm como finalidade proteger o usuário contra impacto de projéteis de rifles ou ataques 
de objetos pontiagudos ou cortantes e a capa externa não oferece proteção balística sem os painéis.
O nível de proteção do painel balístico pode ser verificado na etiqueta de identificação da capa 
protetora.

Os painéis possuem características como: não propagação de chama nas camadas em fibra (HPI), não 
desfiamento de borda durante o uso e maior resistência a abrasão.

Define-se como desfiamento de borda a soltura dos fios há uma distância superior a dez milímetros da 
borda.

O Grupo INBRA oferece garantia contra eventuais defeitos de fabricação e/ou
matéria prima, contado a partir do recebimento do material.

OBSERVAÇÕES:
A tecnologia utilizada nesse colete garante o não desfiamento de borda 
durante
 o seu uso.
O Grupo INBRA não se responsabiliza por quaisquer danos originados do uso 
inadequado.
Implicações na perda da garantia e propriedades balísticas:
- Não dobrar o colete originando vincos.
- Não Inverter a ordem dos painéis balísticos.
- Não inverter a face de impacto dos painéis.
- Nunca abrir o envelope termo colante.

O colete somente terá proteção contra 
projéteis suportados pelo seu nivel balístico 
(Verificar dados técnicos no termo de 
garantia), e quando o mesmo estiver bem 
ajustado ao corpo, conforme ilustrado ao 
lado, de modo a promover a perfeita 
interação com os painéis.


