
KIT EDC URBANO (dia a dia)

ITEM FUNÇÃO

Bateria (Power Bank) Carregar dispositivos eletrônicos

Fone de ouvido Escutar música, microfone, conversar com as mãos livres

Garrafa de água Hidratação

Lata de alúminio tipo Altoids Armazenas todos os item pequenos 

Pen drive Armazenamento de dados (geralmente deixo documentos pessoais bloqueados por senha)

Clip Garrafa de água Pendurar garrafa de água na mochila ou calça

Alfinete Pender costuras, panos ou criar um zíper

Agulha Costura, retirar espinhos, ferpas.

Fio de cobre Por ser maleável serve para qualquer ligações eletrônicas e como emenda

Chaveiro Unir chaves

Algodão compacto tipo absorvente OB Limpeza em geral ou combustível para fogo

Mine saco plástico tipo Zip Loc Armazenar pequenos objetos ou líquidos

Lente Fresnel Lente de aumento

Mine lanterna Iluminar ou sinalização 

Cotonete com alcool Limpeza em geral e desinfetante e combustiível

Palito de dente Limpeza do dentes ou objetos presos

Fio dental Higiene pessoal ou amarração

Mini tesoura Corte

Ferramenta multiuso fava e abridor de garrafa Corte

Silver Tape Unir ou colar objetos
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Remédio para dor de cabeça Remédio

Band Aid/curativo Adesivo em geral ou para pequenos ferimentos 

Cabo de carregamento Carregamento de eletrônicos 

Post It/bloco de notas Anotações 

Caneta (Refil) Anotações 

Cortador de unha Aparar unha ou retirar pequenos objetos da pele

Lacre/chaveiro de aço Prender bolsas, mochilas, chaves etc

Lanterna USB Iluninação

Ferramenta multiuso com alicate e chave de fenda Pequenos consertos e apertos de peças 

Mosquetão Chaveiro, pendurar objetos

Faiscador (pedra de isqueiro) Parte de cima de um isqueiro usado para iniciar fogo

Papel aluminio Guardar pecas pequenas, unir objetos etc

Clips de papel Diversa que exigem um pedaço de arame

Pano de microfibra Limpeza de cameras, lentes etc

Imã Prender objetos, atrair metal

Elástico Prender objetos que necessitem futura remoção 
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KIT EDC CAMPO

ITEM FUNÇÃO

Recipiente para guardar objetos pequenos Organização

Serra/segueta Serrar madeira, metal, acrilico 

Silver tape Unir objetos

Isqueiro Fazer fogo

Pederneira Fazer fogo

Prego Pedaço de aço que pode ser usado como ponteira ou unir objetos 

Cola quente Refil de cola quente, basta esquentar para unir objetos

Rolo de fio dental Corda para amarrações 

Fio de cobre Amarrações 

Algodão compacto tipo absorvente OB Limpeza em geral ou combustível para fogo

Toalha compacta Limpeza

Bússola Orientação

Apito Chamar atenção, afastar animais

Faca/canivete Cortes em geral

Elástico Prender objetos que necessitem futura remoção 

Paracord Corda de alta resistência 

Tira de câmara de ar Usado com elástico ou como isca de fogo

Spot localizador pessoal Sistema de locallização por GPS para situações de emergência
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OPÇÕES PARA ACRESCENTAR NO SEU KIT EDC

Alcool Pad Fósforo

Manteiga de cacau Lixa

Lápis Adptador de cartão

Borracha Dinheiro

Caderno tipo moleskine Espelho

Fita crepe Corda

Botão de camisa Lacre tipo Zip Tie

Linha de costura Camisinha

Pilhas Sinalizador

Velcro Repelentes
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