
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | Cinturão de segurança �po paraquedista/abdominal. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm e fita 
secundária de poliéster de 35 mm. Possui 5 pontos de conexão, sendo dois laços frontais em fita para retenção de queda, dois laços na 
altura dos ombros para suspensão e três meia-argolas em "D" confeccionadas em aço forjado, sendo duas fixas nas laterais do cinto para 
posicionamento e uma dorsal para retenção de queda. Possui cinco fivelas duplas sem pino em aço estampado sendo uma localizada na 
cintura para fechamento e ajuste, duas para ajuste do suspensório e duas para ajustes nas coxas e duas fivelas peitoral em aço para 
ajuste. Possui porta ferramentas na lombar, com acolchoado na cintura com altura de 150 mm, e 760 mm de comprimento. O cinturão 
pode ser u�lizado comos seguintes acessórios: 1) Talabarte simples contra queda: PL 2003. 2) Talabarte duplo contra queda: PL 2009 e PL 
2011. 3) Talabarte simples e duplo para restrição: PL 2005 e PL2010. 4) Trava quedas para corda: PL 3001 e PL 3002. 5) Trava quedas para 
cabo de aço: PL 3003.
TALABARTE PL 2003 | Talabarte em fita de poliéster com 01 conector com abertura de 17 mm, 01 absorvedor de energia e 01 
conector com abertura de 55 mm.
TALABARTE PL 2005 | Talabarte em fita de poliéster com 01 conector com abertura de 17 mm.
TALABARTE PL 2009 | Talabarte em fita de poliéster com elás�co interno, com 01 conector com abertura de 17 mm, 01 absorvedor de 
energia e 02 conectores com abertura de 55 mm.
TALABARTE PL2010 | Talabarte em fita de poliéster com 01 conector com abertura de 17 mm e 02 conectores com abertura de 55 mm.
TALABARTE PL 2011 | Talabarte em fita de poliéster com 01 conector com abertura de 17 mm, 01 absorvedor de energia e 02 conectores 
com abertura de 110 mm.
TALABARTE PL 2012 | Talabarte em corda poliamida trançada de 12 mm reves�da com um conector de abertura de 21 mm, 01 
mosquetão com abertura de 18 mm e regulador de comprimento.
 TRAVA QUEDAS PL 3001 | Trava queda deslizante em aço forjado para linha flexível e corda de 12 mm com extensor em fita.
 TRAVA QUEDAS PL 3002 | Trava queda deslizante em aço inox para linha flexível e corda de 12 mm com extensor em fita.
 TRAVA QUEDAS PL 3003 | Trava queda em aço inox para linha rígida para cabo de aço de 8 mm.
CINTO PARAQUEDISTA PL 1084 | 1,55 Kg;
  Talabartes/modelos PL 2003  PL 2005 (para restrição) PL 2009 PL2010 (para restrição) PL 2011 PL 2012
  Peso   980 g 300 g   1,56 kg 1,3 kg   1,9 kg 1,3 kg
PESOS (Estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das caracterís�cas dos materiais).
EMBALAGEM UNITÁRIA  | Embalagem plás�ca transparente com 01 cinto embalado.DO CINTO PARAQUEDISTA
EMBALAGEM MASTER DO CINTO PARAQUEDISTA Caixa de papelão impressa com 01 cinto paraquedista modelo PL 1084. A dimensão  | 
desta caixa é 280 x 180 x 130 mm.
EMBALAGEM UNITÁRIA DO TALABARTE | Saco Plás�co com 01 talabarte embalado.
EMBALAGEM MASTER DO TALABARTE Caixa de papelão impressa com 12 talabartes modelo PL 2003/2005 ou 1 talabarte modelo PL  | 
2009 ou 02 talabartes modelo PL2010. A dimensão desta caixa é 280 x 180 x 85 mm.
Caixa de papelão impressa com 01 talabarte modelo PL 2011. A dimensão desta caixa é 330 x 265 x 105 mm. 
EMBALAGEM UNITÁRIA DO TRAVA QUEDAS | Saco Plás�co com 01 trava quedas embalado.
EMBALAGEM MASTER DO TRAVA QUEDAS | Caixa de papelão com dimensão de 280 x 180 x 130 mm contendo 04 unidades.
ESTOCAGEM | Manter o cinto em local limpo dentro de sua embalagem original, em ambiente com temperatura de 20°C à 25°C e 
umidade de 50% à 55%.
MANUTENÇÃO | Lavar com água fria e sabão neutro, não usar secadora, não lavar em máquina e secar à sombra.
VIDA ÚTIL | Deverá variar de acordo com as condições do ambiente, uso, manutenção e guarda.
VALIDADE | Indeterminada, produto não perecível. Não nos responsabilizamos por mau uso, má conservação ou u�lização incorreta do 
produto.
GARANTIA | Garan�a de 3 meses contra defeitos de fabricação.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 63072000
APLICAÇÃO | Proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura.
NORMAS QUE O PRODUTO ATENDE
ABNT NBR 14629:2020; ABNT NBR 15834:2020; ABNT NBR 15835:2020; ABNT NBR 15836:2020.

CINTO PARAQUEDISTA
MODELO PL 1084  | CA 44.056
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