
MANUAL DO USUÁRIO
mochilas - sacos - pochetes

Parabéns pela aquisição de um equipamento Montana!

Conheça as características técnicas do seu equipamento e aprenda a utilizá-lo 
de forma correta para aproveitar ao máximo o desempenho e o conforto que 
ele proporcionará.
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À prova d’água

Matérias-primas: Laminado de PVC 
reforçado com tecido de poliéster de 
alta tenacidade, com tratamento anti-wi-
cking. Camada de PVC com alto índice 
de aditivos anti-UV. Pigmentos de alta 
solidez à luz. Bio-Prut Proteção contra 
manchas provocadas por fungos e mi-
croorganismos.

MOCHILA SÃO FRANCISCO

Cargueira

DIMENSÕES (compr. x larg. x alt.): 
20 L: 25,5 X 17 X 70 cm (1kg);
35 L: 27,5 X 19 X 70 cm (1,326 kg).

TECNOLOGIA WATERPROOF (100% À PROVA D’ÁGUA)

DIMENSÕES (diâm. x alt.):
02 L:  11,5 X 27 cm (0,096 kg); 
06 L:  15,5 X 36 cm (0,188 kg); 
16 L: 21,5 X 49 cm (0,334 kg); 
30 L: 25 X 59 cm (0,468 kg).

SACO AMAZONAS

POCHETE TAPAJÓS

Matérias-primas: 
Tecido externo em Nylon 300 emborrachado; 
Forro interno de laminado flexível de PVC.

DIMENSÕES (compr. X larg. X alt.):  
05 L - 25 x 12 x 27 cm (0,188 kg).

Matérias-primas: Laminado de PVC 
reforçado com tecido de poliéster de 
alta tenacidade, com tratamento anti-wi-
cking. Camada de PVC com alto índice 
de aditivos anti-UV. Pigmentos de alta 
solidez à luz. Bio-Prut Proteção contra 
manchas provocadas por fungos e mi-
croorganismos.

MOCHILA TOCANTINS

MOCHILA WIND

DIMENSÕES (compr. x larg. x alt.):  
30 L - 27 X 18 X 60 cm (1,300 kg).

DIMENSÕES (compr. x larg. x alt.):
26 L: 25,5 X 17 X 60 cm (0,830 kg); 
33 L: 27,5 X 19 X 60 cm (0,900 kg); 
40 L: 34,5 X 21,5 X 60 cm (1,050 kg).

Matérias-primas: 
Tecido externo em Nylon 300 emborrachado; 
Forro interno de laminado flexível de PVC.

Matérias-primas: Laminado de PVC 
reforçado com tecido de poliéster de 
alta tenacidade, com tratamento anti-wi-
cking. Camada de PVC com alto índice 
de aditivos anti-UV. Pigmentos de alta 
solidez à luz. Bio-Prut Proteção contra 
manchas provocadas por fungos e mi-
croorganismos.



Matérias-primas: Laminado de PVC 
reforçado com tecido de poliéster de 
alta tenacidade, com tratamento anti-wi-
cking. Camada de PVC com alto índice 
de aditivos anti-UV. Pigmentos de alta 
solidez à luz. Bio-Prut Proteção contra 
manchas provocadas por fungos e mi-
croorganismos.

CORDAS

KIT 160

DIMENSÕES (compr. x larg. x alt.):  
26 L: 25,5 X 17 X 70 cm (1,148 kg); 
45 L: 36,5 X 23 X 70 cm (1,752 kg).

DIMENSÕES (diâm. x alt.):  
20 L -  25 X 47cm (1 kg).

Para cordas

Matérias-primas: Laminado de PVC 
reforçado com tecido de poliéster de 
alta tenacidade, com tratamento anti-wi-
cking. Camada de PVC com alto índice 
de aditivos anti-UV. Pigmentos de alta 
solidez à luz. Bio-Prut Proteção contra 
manchas provocadas por fungos e mi-
croorganismos.

Cuidados básicos
O seu equipamento foi fabricado com matérias-primas resistentes, mas a boa qualidade não dispensa os devidos cui-
dados com o uso e a manutenção, a fim de prolongar a sua vida útil. Orientações válidas para toda a linha de mochilas, 
sacos e pochetes da Montana.

Não carregue o equipamento pela 
fivela, especialmente os modelos 
em PVC.

Proteja o equipamento de objetos 
cortantes e/ou perfurantes.

Evite expor o equipamento a super-
fícies abrasivas.

Não expor a contaminantes quími-
cos.

Mantenha longe de fontes de calor. Armazenar em um local seco e fres-
co, longe da luz solar.

SABÃO
NEUTRO

Higienização
Lave periodicamente e sempre que o equipamento for submetido a sujeira excessiva 
ou substâncias químicas. A lavagem deve ser feita com água limpa, com temperatu-
ra máxima de 40ºC e sabão neutro (PH que não seja ácido ou básico). Para limpar, 
utilize desinfetantes que não contenham alógenos: flúor, bromo, cloro, iodo e astato.

Não limpar a seco. Não alvejar. Não passar. Secagem em varal à 
sombra.

Lavagem a mão.
Temperatura máxima 40ºC.



Equipamentos estanques

Para garantir a vedação da peça siga as seguintes instruções para o fechamento:

Mínimo de 
3 dobras

Pressione com a mão para retirar o 
excesso de ar.

1

Dobre a extremidade sobre si mes-
ma. São necessárias, no mínimo, 3 
dobras para vedar.

Conecte as extremidades 
da fivela.

32

Garantia do produto

Estes produtos da Montana têm 1(um) ano de garantia contra eventuais defeitos nos materiais usados ou na fabricação 
dos equipamentos, tendo como início a data de compra constante na respectiva nota fiscal.
Esta garantia perde validade se constatado o mau uso do equipamento, que inclui ajustes e reparos inadequados, aci-
dentes, má conservação ou modificações de qualquer natureza não previstas ou orientadas pela Montana.

Prazo de validade: indeterminado.

Vida útil
A vida útil de destes produtos da Montana não pode ser determinada previamente pois depende de muitos fatores. A 
intensidade do uso (mensal, semanal ou diário), os cuidados com o uso, a conservação e a manutenção influenciam 
o desgaste e a deterioração do equipamento com o tempo de uso. As condições ambientais como a exposição à luz 
do sol (raio ultravioleta), a contaminantes presentes no ambiente, além de perfurações, abrasões, cortes, entre outros, 
podem encurtar a vida útil do equipamento. 
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