
Cintura: 1,22m

Perna: 0,90m

ESPECIFICAÇÕES
• Fabricado em fita de poliéster.
• Ajustes através de fivelas duplas de aço: Uma localizada na cintura e duas nas pernas.
• Três meia argolas em aço forjado bicromatizado: Uma dorsal para retenção de queda
e duas laterais para posicionamento.
• Proteção subpélvica.

Cor padrão: Verde e preto -> Facilitar a colocação do cinto.

Fita: Poliéster de alta tenacidade -> Maior resistência.

Linha: 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção.  

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Ferragens: Bicromatizadas -> Garantem maior resistência a corrosão.

Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

ACESSÓRIOS
• Apoio lombar almofadado.

INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO
Construção civil e montagens industriais.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Ajuste todas as fitas, fivelas e mosquetões e os monitore durante todo o trabalho.
O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo. 
Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob 
supervisão de um superior apto a isso.
É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma 
segura, se necessário.
A validade deste equipamento é de 10 anos.
A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.  
Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.  
LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol. 
A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma 
característica original do produto.
Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante. 
O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos. 
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