TRAVA QUEDAS DESLIZANTE
GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL
Descrição do Produto
Equipamento de uso individual para proteção contra queda,
guiado em linha flexível, sempre utilizado em conjunto com
cinturão paraquedista de mesma marca.
Características
• Fabricado em chapa de aço antioxidante.
• Mosquetão dupla trava com abertura 20mm – Classe T.
• Utilizado com corda de poliamida de 12mm de acordo
com a NR18.
• Guiado através de linha flexível (NBR 14626).
• Confeccionado em fita de poliéster.
• Fita de poliéster com largura de 25 mm.
• Atende NR 35 do Ministério do Trabalho para trabalhos
em altura.
Restrições de uso
• Nunca utilizar após a retenção de uma queda,
aparecimento de fissuras, deformações, partes quebradas,
cadarço cortado ou costuras rasgadas.
Modo de usar
• Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o
produto.
• A não observação das instruções, podem causar
ferimentos graves ou morte.

Imagem meramente ilustrativa

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Segurança.
• Fácil conexão.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Cinturão paraquedista.
• Talabarte simples e Y.
• Capacete de segurança.
• Luva de segurança.
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TRAVA QUEDAS DESLIZANTE
GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL
Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Limpar com pano úmido e detergente neutro.
• Não utilizar nenhum tipo de solvente, ácido ou base forte.
• Antes de cada utilização, verificar se o mesmo encontra-se
em perfeito estado.
• Instalar a uma corda fixada em um ponto de ancoragem
confiável.
• Utilizar corda de segurança de material sintético com
diâmetro nominal de 12mm.
• Utilizar com o cinturão paraquedista Wurth (0899 032
957).
• Não modificar ou tentar consertar.
• O equipamento deve ser utilizado por pessoas aptas e/
ou treinadas para tal função, ou que o mesmo esteja
trabalhando sob supervisão direta de pessoas aptas a
realizar a tarefa.

Importante
• O trava quedas deve ser utilizado em conjunto com o
cinturão paraquedista do mesmo fornecedor.
Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Condições de armazenamento e prazo de
validade
• Armazenar em local limpo, seco, arejado e sem exposição
direta à luz solar.
• A validade está relacionada ao uso. Neste período
poderá ocorrer: oxidação, desgaste do extensor, danos
do conector acúmulo de cimento ou sujeira que podem
comprometer a movimentação. Substituir imediatamente o
equipamento.

Qtde. embalagem

Código

01 unidade

0899 032 963

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.

13.14.0113

