MANUAL DE RECOMENDAÇÕES E UTILIZAÇÃO

CINTURÃO DE SEGURANÇA - TIPO PARAQUEDISTA
MODELO RESGATE - CÓDIGO 060

C.A. Nº 14705

Tamanho: Único Regulável
Peso: 1370g (sem mosquetões de aço) e 1850g (com 3 mosquetões de aço)
Regulagem da Cintura: 75cm a 110cm
Regulagem das Pernas: 50cm a 70cm
Uso Indicado: O cinturão é indicado para proteção do usuário contra riscos de queda em Trabalhos em Altura. Trabalhos no setor
de Energia Elétrica, Telefonia, Construção Civil, Montagem de Estruturas Metálicas e Trabalhos com riscos similares.
Cor Disponível: PRETO
Descrição: Possui acolchoamento na cintura e pernas em Poliéster 600D e enchimento em EVA não deformante. Fita 100%
poliéster de 45mm. O ajuste é feito por meio de 5 fivelas em duralumínio: 2 fivelas na cintura, 1 no peito e 1 em cada perna.
Possui 5 argolas metálicas fixas em forma de “D” para engate do mosquetão. Possui 2 alças porta ferramentas.
Talabarte: Dispositivo para sustentar o trabalhador e limitar sua queda. Usar com um mosquetão em cada extremidade.
Comprimento: 1,33m e Largura: 2,7cm.

NORMA NBR 11370
TAMANHO Nº 1

FIXAÇÃO: VENTRAL, PEITORAL, LATERAL E DORSAL

TALABARTE

FIXAÇÃO VENTRAL

FIXAÇÃO PEITORAL

Fixe o mosquetão
diretamente na argola
e certifique-se de que
a trava de segurança
esteja devidamente
rosqueada.

FIXAÇÃO LATERAL

FIXAÇÃO DORSAL

Não é necessário
retirar a fita da fivela
p a r a v e s t i r ;
regule conforme
seu tamanho.

MODO DE COLOCAÇÃO E AJUSTE: Segure o seu cinto pela cintura, de modo que as fitas das pernas estejam voltadas para baixo e a parte do peitoral
esteja voltada para cima. Vista o cinto de modo que a meia argola frontal da cintura (em que pode ser fixado o talabarte) esteja voltado para frente. As fivelas
das pernas devem estar voltadas para fora. Coloque as pernas e erga o cinto até que a parte da cintura esteja na altura correta. Nenhuma fita pode estar
cruzada ou torcida. Ajuste as fivelas das pernas e da cintura. Em seguida vista a parte superior (peitoral) do cinto, passando uma fita de cada lado do
pescoço. A extremidade do peitoral deve ser unida à parte da cintura por meio do mosquetão que deverá estar conectado diretamente na fita onde está a
meia argola de ancoragem frontal. Depois de ajustado o peitoral através da fivela o cinto estará pronto para o uso. Então poderá ser utilizado o talabarte para
se ancorar em um dos pontos de encordamento: frontal, dorsal, peitoral e lateral.
INSPEÇÃO PRÉVIA: Recomendamos que antes de utilizar o equipamento seja verificada a presença de sinais de desgaste ou danos que possam
comprometer a segurança do usuário.
MANUTENÇÃO: O cinto de segurança pode ser lavado com água morna e sabão neutro sempre que isso for nescessário. A secagem deve ser natural e na
sombra. Não seque na máquina e nem exponha ao sol para evitar os raios ultra-violeta.
ARMAZENAGEM E GUARDA: Guarde seu equipamento em local seco, limpo e fora do alcance do sol. Não guarde seu equipamento perto de fontes de
calor. Não exponha seu equipamento a materiais corrosivos e/ou químicos como líquido de baterias, ácidos, hidrocarbonetos, etc. As partes do
equipamento em fita devem ser protegidas de objetos pontiagudos ou cortantes.
ADVERTÊNCIA SOBRE RISCO NO USO INCORRETO: Este produto é projetado especialmente para trabalho em altura. Você é responsável por suas
próprias ações e decisões. Familiarize-se com as possibilidades e limitações deste produto. Este equipamento tem prazo de validade que varia conforme o
seu uso. Destrua-o quando aposentá-lo para evitar seu uso no futuro. Utilize cordas, mosquetões e acessórios de qualidade assegurada para não
comprometer seu cinto de segurança. Sempre use capacete. Procure manter-se atualizado, busque instruções qualificadas, cursos e treinamentos para
trabalho em altura e resgate.

CONQUISTA EQUIPAMENTOS PARA MONTANHISMO LTDA.

R. Mariano Torres, 600 - Ouro Verde
CEP: 83.606-250 CAMPO LARGO/PR
Fone/fax: (41) 3292 4259 - 3393 2170

GARANTIA: Este produto possui garantia total contra defeitos de fabricação (defeitos de materiais ou manufatura), pelo
período de 1 ano, a partir da data da compra. A garantia não se estende para desgaste normal, materiais que tenham sofrido
modificações não autorizadas, uso impróprio, manutenção imprópria, acidente, negligência, uso de materiais danificados
ou velhos ou quando utilizados para fins para os quais não tenham sido projetados. Também a garantia não se estende para
danos diretos, indiretos, incidentais ou de qualquer outra natureza de uso, manuseio ou estocagem. Em caso de defeito de
fabricação, dirija-se à loja onde o produto foi adquirido ou entre em contato com a Conquista Ltda. Para fazer uso da
garantia, é indispensável a apresentação desta etiqueta.

www.conquistamontanhismo.com.br

vendas@conquistamontanhismo.com.br

