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Tamanho
Elementos de 

engate Fivelas
Cinta e 

almofada

2

Cruzado

2

Cruzado

1107626B √ √ √ √ √ √

1100700B √ √ √ √ √

1100701B √ √ √ √ √ √

1106100B √ √ √ √

1106101B √ √ √ √

1106102B √ √ √ √

1106103B √ √ √ √

1106106B √ √ √ √

1106107B √ √ √ √

1106108B √ √ √ √

1106112B √ √ √ √

1107000B √ √ √ √

1107001B √ √ √ √

1107002B √ √ √ √

1107003B √ √ √ √

1107775B √ √ √ √ √

1107776B √ √ √ √ √

1107777B √ √ √ √ √

1107778B √ √ √ √ √

1107820B √ √ √ √

1107821B √ √ √ √

1107822B √ √ √ √

1107823B √ √ √ √

1107824B √ √ √ √

1108101B √ √ √ √

1108102B √ √ √ √

1108103B √ √ √ √

1108104B √ √ √ √

1108105B √ √ √ √

1108125B √ √ √ √ √

1108126B √ √ √ √ √

1108127B √ √ √ √ √

1108128B √ √ √ √ √

1108129B √ √ √ √ √

1108904B √ √ √ √

1108905B √ √ √ √

1108906B √ √ √ √

1108907B √ √ √ √

1108914B √ √ √ √ √

1108915B √ √ √ √ √

1108916B √ √ √ √ √

1108917B √ √ √ √ √

1108983B √ √ √ √

1108984B √ √ √ √

1108985B √ √ √ √

5

2

5

Colete

5
2

5

Colete

5 5

1

2

Fita de assento 

     XXX 2

1

5 5

Eslinga de assento

CINTURÕES DO TIPO PARAQUEDISTA
Números de modelo: (Consulte a Figura 1.) 

5903237 Rev. E
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Tamanho
Elementos de 

engate Fivelas
Cinta e 

almofada

2

55

Escalada em Torre

1

3

5 5

Assento Bosun

1108986B √ √ √ √ √

1109075B √ √ √ √

1109076B √ √ √ √

1109077B √ √ √ √

1109078B √ √ √ √

1109079B √ √ √ √

1109080B √ √ √

1110750B √ √ √ √

1110751B √ √ √ √

1110752B √ √ √ √

1110754B √ √ √ √

1110830B √ √ √ √

1110831B √ √ √ √

1110990B √ √ √ √

1110994B √ √ √ √

1102008B √ √ √ √

1104875B √ √ √ √

1107800B √ √ √ √

1107803B √ √ √ √

1107804B √ √ √ √

1107806B √ √ √ √

1107807B √ √ √ √

1107801B √ √ √ √

1107802B √ √ √ √

1107805B √ √ √ √

1107809B √ √ √ √

1101776B √ √ √ √

1101781B √ √ √ √

1101794B √ √ √ √

1103321B √ √ √ √

1103875B √ √ √ √

1103877B √ √ √ √ √

1112126B √ √ √

1112127B √ √ √ √

1101252B √ √ √ √

1101254B √ √ √ √

1101257B √ √ √ √

1102000B √ √ √ √

1101654B √ √ √ √ √ √

1101655B √ √ √ √ √ √

1101656B √ √ √ √ √

1102201B √ √ √ √

1101855B √ √ √ √ √

1102010B √ √ √ √ √

1102950B √ √ √ √ √

1102952B √ √ √ √ √

1103252B √ √ √ √ √

1103270B √ √ √ √ √

1103375B √ √ √ √ √

1103376B √ √ √ √ √

1102090B √ √

1102092B √ √
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Figura 2A - Cinturão tipo paraquedista Delta Vest™
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Figura 2B - Cinturão tipo paraquedista em estilo de colete
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Figura 2C - Cinturão tipo paraquedista em estilo cruzado
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Figure 2D - Cinturão tipo paraquedista estilo vestimenta rápida
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INTRODUÇÃO:
: Este produto faz parte de um sistema pessoal de prevenção de quedas, restrição, posicionamento de 
trabalho, movimentação de pessoal, escalada ou resgate. O usuário deve seguir as instruções do fabricante 
de cada componente do sistema. Estas instruções deverão ser fornecidas ao usuário deste equipamento. O 
usuário deverá ler e compreender estas instruções antes de usar o equipamento. As instruções do fabricante 
devem ser seguidas para utilização e manutenção correta deste equipamento. As alterações ou negligência 
na utilização deste produto ou a não observância destas instruções podem resultar em ferimentos graves ou 
morte.

: Se você tiver dúvidas sobre o uso, cuidado ou a adequação deste equipamento para a sua aplicação, entre 
em contato com a 3M Fall Protection.

: Antes de usar o equipamento, registre a informação de identificação do produto que consta na etiqueta de 
identificação no registro de inspeção e manutenção deste manual.

DESCRIÇÕES

• Cinturão tipo paraquedista Delta Vest™: Consulte a Figura 2A.
• Cinturão tipo paraquedista estilo colete: Consulte a Figura 2B.
• Cinturão tipo paraquedista estilo cruzado: Consulte a Figura 2C.
• Cinturão tipo paraquedista em estilo vestimenta rápida: Consulte a Figura 2D.

Tamanhos de cinturões tipo 
paraquedista

A Pequeno

B Médio

C Grande

D Extra Grande

E 2-extra grande

F Universal

OPÇÕES: Os cinturões tipo paraquedista 3M estão disponíveis com opções e acessórios. A seguir, uma lista parcial 
de opções e acessórios comumente usados (algumas opções podem não estar disponíveis em todos os cinturões):

•  Argolas em D de ombro
•  Argolas em D laterais
• Almofada para o quadril com argolas em "D" laterais
• Fivelas de engate rápido
•  Cinturão abdominal com fivela tipo pino
•  Laços no cinturão tipo paraquedista para cinto
•  Tecido em Kevlar®

•  Tecido de alta visibilidade
•  Ferragens com PVC sem formação de faíscas/não-condutivo
•  Almofadas de ombro
•  Cintas de suporte do cinto de ferramentas
•  Eslinga de assento
•  Talabarte fixado diretamente na argola em D ou no elemento de engate
•  Fixador de engate na cinta de ombro para retenção do talabarte
•  Delta Vest™
•  Suporte de ferramentas
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia, compreenda e siga todas as informações de segurança contidas nestas instruções antes de usar esse 
cinturão tipo paraquedista completo para o corpo. O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS EXIGÊNCIAS PODERÁ CAUSAR 
FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Estas instruções deverão ser fornecidas ao usuário deste equipamento. Guarde estas instruções para referência futura.

Utilização prevista:
O cinturão tipo paraquedista completo para o corpo destina-se ao uso como parte de um sistema individual completo de 
proteção contra queda.

O uso em outra aplicação, incluindo, entre outros usos, manuseio de materiais, atividades recreativas ou relacionadas ao esporte, 
ou outras atividades não descritas nas instruções de uso, não é aprovado pela 3M e pode resultar em lesão grave ou morte.

Este dispositivo só deve ser usado por usuários treinados em aplicações no local de trabalho.

! AVISO
O cinturão tipo paraquedista completo para o corpo faz parte de um sistema individual de proteção contra queda. Espera-se 
que todos os usuários sejam treinados integralmente quanto à instalação e operação seguras do sistema individual de proteção 
contra queda. O uso indevido deste dispositivo pode resultar em lesão grave ou morte. Para seleção, operação, 
instalação, manutenção e serviço adequados, consulte as instruções de uso e todas as recomendações do fabricante, consulte 
seu supervisor ou entre em contato com o suporte técnico da 3M.

• Para reduzir os riscos associados ao trabalho com um cinturão tipo paraquedista completo para o corpo, que, 
se não forem evitados, podem resultar em lesão grave ou morte:

- Inspecione o dispositivo antes de cada uso, pelo menos anualmente e depois de qualquer evento de queda. Inspecione 
de acordo com as instruções de uso.

- Se a inspeção revelar uma condição insegura ou defeituosa, retire o dispositivo da operação e destrua-o.

- Qualquer dispositivo que tiver sido submetido a um travamento de queda ou a forças de impacto deve ser retirado de 
operação e destruído imediatamente.

-	 Certifique-se	de	que	o	cinturão	tipo	paraquedista	seja	usado	corretamente,	tenha	o	tamanho	apropriado	e	esteja	
devidamente ajustado.

-	 Certifique-se	de	que	todos	os	subsistemas	de	conexão	(por	ex.,	talabartes)	sejam	mantidos	livres	de	todos	os	perigos,	
incluindo, entre outros, o emaranhado com outros trabalhadores, com você mesmo, máquinas em movimento e com os 
objetos ao redor.

- Garanta que os sistemas/subsistemas de proteção antiqueda montados com componentes de fabricantes diferentes sejam 
compatíveis e atendam aos requisitos das normas apropriadas, inclusive a ANSI Z359 ou outros códigos, normas ou requisitos 
de	proteção	antiqueda	pertinentes.	Consulte	sempre	uma	pessoa	qualificada	ou	competente	antes	de	usar	estes	sistemas.

• Para reduzir os riscos associados ao trabalho em altura os quais, se não forem evitados, podem resultar em 
lesão grave ou morte:

-	 Certifique-se	de	que	suas	condições	de	saúde	e	físicas	permitam	que	você	suporte	com	segurança	todas	as	forças	
associadas	ao	trabalho	em	altura.	Consulte	seu	médico	se	tiver	dúvidas	sobre	sua	capacidade	de	usar	este	equipamento.

-	 Nunca	exceda	a	capacidade	permitida	de	seu	equipamento	de	proteção	contra	queda.

-	 Nunca	exceda	a	distância	de	queda	livre	máxima	de	seu	equipamento	de	proteção	contra	queda.

- Não utilize equipamentos de proteção contra queda que não passem em inspeções antes do uso ou outras inspeções 
programadas	ou	se	tiver	em	dúvida	sobre	o	uso	ou	a	adequação	do	equipamento	à	sua	aplicação.	Entre	em	contato	com	
o	suporte	técnico	da	3M	se	tiver	dúvidas.

- Algumas combinações de subsistemas e componentes podem interferir na operação deste equipamento. Utilize apenas 
conexões	compatíveis.	Consulte	a	3M	antes	de	usar	este	equipamento	em	combinação	com	componentes	ou	subsistemas	
além daqueles descritos nas instruções de uso.

-	 Tome	precauções	adicionais	quando	trabalhar	nas	proximidades	de	maquinário	em	movimento	(por	ex.,	na	parte	superior	
de	plataformas	de	petróleo),	riscos	elétricos,	temperaturas	extremas,	perigos	químicos,	gases	explosivos	ou	tóxicos,	bordas	
cortantes	ou	abaixo	de	materiais	suspensos	que	possam	cair	sobre	você	ou	sobre	seu	equipamento	de	proteção	contra	queda.

- Use dispositivos para arco elétrico ou trabalhos a quente ao trabalhar em ambientes de calor elevado.

-	 Evite	superfícies	e	objetos	que	possam	prejudicar	o	usuário	ou	danificar	o	equipamento.

-	 Certifique-se	de	que	há	zona	livre	de	queda	adequada	quando	trabalhar	em	altura.

-	 Nunca	modifique	ou	altere	seu	equipamento	de	proteção	contra	queda.	Somente	a	3M	ou	pessoas	autorizadas	por	escrito	
pela 3M podem fazer reparos no equipamento.

-	 Antes	de	usar	o	equipamento	de	proteção	contra	queda,	certifique-se	de	que	haja	um	plano	de	resgate	em	vigor	que	
permita o resgate imediato em caso de evento de queda.

- Em caso de evento de queda, busque imediatamente atendimento médico para o trabalhador que caiu.

- Não use cinturão abdominal em aplicações de retenção de queda. Use apenas um cinturão tipo paraquedista. 

-	 Para	minimizar	quedas	pendulares,	trabalhe	o	mais	próximo	possível	da	área	abaixo	do	ponto	de	ancoragem.

- Ao treinar com esse dispositivo, um sistema de proteção contra queda secundário deve ser utilizado de maneira que não 
exponha	o	aprendiz	a	um	risco	de	queda	não	intencional.

- Sempre utilize equipamento de proteção individual adequado quando for instalar, usar ou inspecionar o dispositivo/sistema.

PT-B
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1.0 APLICAÇÕES

1.1 FINALIDADE: Os cinturões tipo paraquedista devem ser usados como componentes do sistema de proteção contra queda individual, desenvolvido 
para evitar ou travar uma queda com segurança. Consulte a Figura 1 para ver os cinturões tipo paraquedista incluídos nestas instruções e seus 
recursos. Os cinturões tipo paraquedista são utilizados nas seguintes aplicações:

Travamento de queda: Normalmente os sistemas de travamento de queda individuais incluem um cinturão 
tipo paraquedista e um subsistema de conexão (talabarte com absorvedor de energia). A força máxima de 
frenagem não deve exceder 1.800 lb (8 kN). Para todas as aplicações de proteção, conecte o subsistema de 
travamento de queda (p. ex., talabarte, trava-queda retrátil, absorvedor de energia, etc.) à argola em D ou ao 
elemento de engate nas suas costas, entre suas escápulas.

Dispositivos de posicionamento: Normalmente os sistemas de posicionamento incluem um cinturão tipo 
paraquedista, talabarte de posicionamento e um sistema de travamento de queda individual de reserva. Para 
as aplicações de dispositivos de posicionamento, conecte o subsistema de posicionamento (p. ex.: talabarte, 
talabarte em Y, etc.) aos elementos de ancoragem para fixação dos dispositivos de posicionamento, montados 
no lado inferior (nível do quadril) ou cinto (argolas em D). Nunca use esses pontos de conexão para travamento 
de queda.

Escalada: O cinturão tipo paraquedista é usado como um componente de um sistema de escalada para impedir 
que o usuário caia ao subir em uma escada ou outra estrutura. Os sistemas de escalada geralmente incluem 
um cinturão tipo paraquedista, um cabo ou trilho vertical acoplado à estrutura e um trava-queda de escalada. 
Para as aplicações de subida em escada, os cinturões tipo paraquedista equipados com uma argola em D frontal 
no local do esterno podem ser usados para o travamento de queda em sistemas fixos de subida em escada.

Resgate: O cinturão tipo paraquedista é usado como um componente de um sistema de resgate. Os sistemas 
de resgate são configurados de acordo com o tipo de resgate. Para aplicações de acesso limitado (espaço 
confinado), os cinturões tipo paraquedista equipados com argolas em D nos ombros podem ser usados para a 
entrada e saída de espaços confinados, onde o perfil do trabalhador é um problema.

Descida controlada: Para as aplicações de descida controlada, os cinturões tipo paraquedista equipados 
com uma única argola em D no nível do esterno, uma ou duas argolas em D frontais montadas ou um par 
de conectores vindos de baixo da cintura (como o assento-eslinga) podem ser usados para a conexão a uma 
unidade de descida ou sistema de evacuação. 

Restrição: O cinturão tipo paraquedista é usado como componente de um sistema de restrição para evitar 
que o usuário enfrente um risco de queda. Normalmente os sistemas de restrição incluem um cinturão tipo 
paraquedista e um talabarte ou linha de restrição.

: Certas aplicações e condições de trabalho exigem o uso de cinturões tipo paraquedista com atributos específicos:

• Os cinturões tipo paraquedista com tecido Kevlar devem ser usados ao trabalhar com ferramentas, materiais ou em ambientes de 
alta temperatura (fundições, fabricação de produtos químicos, siderurgia, serviços de resgate de emergência, serviços de combate 
a incêndio, aparelhos para solda, setor de petróleo, setor nuclear, explosivos).

• Os cinturões tipo paraquedista com ferragens revestidas de PVC devem ser usados ao trabalhar em ambientes explosivos ou 
eletricamente condutivos, ou em superfícies que devam ser protegidas contra as ferragens.

• Os cinturões tipo paraquedista com tecido de alta visibilidade devem ser usados quando for necessária a máxima visibilidade do usuário.

1.2 NORMAS: Os cinturões tipo paraquedista incluídos neste manual estão em conformidade com a(s) norma(s) identificada(s) na capa destas 
instruções.

1.3 TREINAMENTO: É responsabilidade do usuário e do comprador deste equipamento garantir que estejam familiarizados com estas 
instruções, treinados para o cuidado e uso corretos e cientes das características operacionais, dos limites de aplicação e das consequências 
do uso indevido deste equipamento.

: O treinamento deve ser realizado sem expor o usuário a um risco de queda. O treinamento deve ser repetido periodicamente.

1.4 PLANO DE RESGATE: Ao usar este equipamento e o(s) subsistema(s) de conexão, o empregador deve contar com um plano de resgate e 
com os meios para executá-lo imediatamente e informar os usuários, o pessoal autorizado e a equipe de resgate sobre esse plano.

1.5 FREQUÊNCIA DA INSPEÇÃO: O cinturão tipo paraquedista deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma 
pessoa competente,1 além do usuário, a intervalos não superiores a um ano2. Os procedimentos de inspeção estão descritos no "Registro 
de Inspeção e Manutenção" no verso deste manual. Os resultados da inspeção realizada pela pessoa competente devem ser registrados em 
cópias do "Registro de Inspeção e Manutenção" ou monitorados com o sistema i-Safe™ (se equipado com uma Etiqueta RFID i-Safe).

2.0 LIMITAÇÕES E REQUISITOS
Sempre considere as seguintes limitações às aplicações antes de usar o equipamento:

1 Pessoa competente: Aquela que é capaz de identificar riscos existentes e previsíveis no ambiente ou condições de trabalho que sejam insalubres, arriscadas ou 
perigosas para os empregados e que tenha autorização de tomar medidas corretivas imediatas para eliminá-las.

2 Frequência da inspeção: Condições de trabalho extremas (ambientes severos, uso prolongado, etc.) podem tornar necessário aumentar a frequência das 
inspeções pela pessoa competente.
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Figura 3 – Zona livre de queda Figura 4 –  Quedas pendulares

RD = LL + DD + HH + C

RD Distância de zona livre de queda necessária 

LL Comprimento do talabarte (Especificado na 
etiqueta)

DD Distância de desaceleração = 4 pés (1,2 m) exceto:

• para talabartes ANSI/OSHA com queda livre 
maior que 6 pés (1,8 m) até 12 pés (3,7 m), ou 
se o usuário pesar mais que 310 lbs (141 kg) até 
420 lbs (191 kg); adicionar 1 pé (0,3 m). DD = 
5 pés (1,5 m)

• para talabartes CSA E6, adicionar 1,7 pé (0,5 m): 
DD = 5,7 pés (1,7 m)

HH Altura do trabalhador suspenso

C Fator de segurança = 1,5 pé (0,5 m)
(Fatores no deslizamento da argola em D e 
esticamento do cinturão do tipo paraquedista).

Exemplo: Supondo um usuário de 6 pés (1,8 m) de 
altura, com um talabarte comum de 6 pés (1,8 m) com 
6 pés (1,8 m) de queda livre, o Cálculo da Zona Livre 
de Queda deve ser:

RD = LL + DD + HH + C
RD = 6 pés + 4 pés + 6 pés + 1,5 pé = 17,5 pés
RD = 1,8 m + 1,2 m + 1,8 m + 0,5 m = 5,3 m

RD

LL

DD

HH

C

Risco de 
queda
pendular

2.1 CAPACIDADE: O cinturão tipo paraquedista teve sua conformidade testada para ser utilizado por pessoas com um peso combinado 
(roupas, ferramentas, etc.) de no máximo 220 lbs (100 kg).3 Certifique-se de que todos os componentes de seu sistema sejam 
classificados de acordo com a capacidade apropriada para sua aplicação.

2.2 QUEDA LIVRE: Os sistemas de travamento de queda individuais usados com este equipamento devem ser equipados de forma que a queda livre 
não seja maior que 6 pés (1,8 m). Os sistemas de restrição devem ser equipados de forma a não permitir queda livre na vertical. Os sistemas de 
posicionamento devem ser equipados de forma que a queda livre seja limitada a 2 pés (0,6 m) ou menos. Os sistemas de movimentação de pessoal 
devem ser equipados de forma a não permitir queda livre na vertical. Os sistemas de escalada devem ser equipados de forma que a queda livre seja 
limitada a 18 pol. (0,46 cm) ou menos. Os sistemas de resgate devem ser equipados de forma a não permitir queda livre na vertical. Consulte as 
instruções do fabricante do subsistema para obter mais informações.

2.3 ZONA LIVRE DE QUEDA: Deve haver uma zona livre suficiente abaixo do usuário para travar uma queda antes que ele atinja o solo ou 
outro obstáculo. A zona livre de queda necessária depende dos seguintes fatores:

•  Elevação da ancoragem • Distância da queda livre •  Altura do trabalhador
• Comprimento do subsistema de conexão •  Distância de desaceleração •  Movimento do elemento de conexão  

do cinturão do tipo paraquedista

Figura 3 ilustra o cálculo da zona livre de queda para um Talabarte com Absorvedor de Energia. Para outros subsistemas de travamento de 
queda, consulte as instruções do fabricante do subsistema sobre informações de zona livre de queda.

2.4 QUEDAS PENDULARES: As quedas pendulares ocorrem quando o ponto de ancoragem não está diretamente acima do ponto onde ocorre 
a queda (veja a Figura 4). A força ao atingir um objeto em uma queda pendular pode provocar ferimentos graves ou morte. Para minimizar 
as quedas pendulares, trabalhe o mais próximo possível do ponto de ancoragem. Evite a queda pendular caso possa ocorrer ferimentos. As 
quedas pendulares aumentarão significativamente a zona livre exigida quando for usada uma linha de vida retrátil ou outro subsistema de 
conexão de comprimento variável.

2.5 SUSPENSÃO PROLONGADA: O cinturão tipo paraquedista não foi projetado para uso em aplicações de suspensão prolongada. Se o 
usuário tiver que ficar suspenso por um período prolongado, recomenda-se que alguma forma de suporte de assento seja usada. A Capital 
Safety recomenda uma prancha de assento, um assento de trabalho de suspensão, um assento-eslinga ou uma cadeira suspensa. Entre em 
contato com a Capital Safety para obter mais informações sobre esses itens.

2.6 RISCOS AMBIENTAIS: O uso deste equipamento em áreas com riscos ambientais pode exigir precauções adicionais para a prevenção de 
ferimentos ao usuário ou danos ao equipamento. Os riscos podem incluir, entre outros: alta temperatura, produtos químicos, ambientes corrosivos, 
linhas de transmissão de alta tensão, gases, máquinas em movimento e bordas afiadas.

2.7 CINTURÕES TIPO PARAQUEDISTA PARA AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA: Os cinturões tipo paraquedista com tecido de 
Kevlar são projetados para o uso em ambientes de alta temperatura, com limitações: O tecido Kevlar começa a carbonizar em torno de 
800° a 900 °F (427°-482° °C). O tecido Kevlar pode resistir à exposição de contato limitada a temperaturas de até 1.000 °F (538 °C). O 
tecido de poliéster perde a resistência entre 300° e 400 °F (149°-204 °C). O revestimento de PVC nas ferragens tem um ponto de fusão de 
aproximadamente 350 °F (177 °C).

: Ao trabalhar com ferramentas, materiais ou em ambientes com alta temperatura, certifique-se de que o equipamento de proteção 
contra quedas possa resistir a altas temperaturas ou forneça proteção para esses itens.

: Embora as ferragens revestidas de PVC ou chapeadas com cádmio ou zinco apresentem excelente resistência à corrosão em 
condições químicas, ácidas, alcalinas e atmosféricas, podem ser necessárias inspeções frequentes. Consulte a Capital Safety se tiver 
dúvidas sobre o uso deste equipamento em ambientes perigosos.

2.8 COMPATIBILIDADE DOS COMPONENTES: Os equipamentos Capital Safety são projetados para serem usados apenas com componentes 
e subsistemas aprovados pela Capital Safety. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode 
comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema. 

2.9 COMPATIBILIDADE DE CONECTORES: Os conectores serão considerados compatíveis com os elementos de conexão quando tiverem sido 
projetados para trabalhar em conjunto, de modo que seus tamanhos e formatos não provoquem a abertura não intencional de seus mecanismos 
de trava, independentemente de como estejam orientados. Entre em contato com a Capital Safety para esclarecer quaisquer dúvidas sobre 
compatibilidade.

3 Capacidade: 220 lbs (100 kg) é a capacidade de teste exigida pela norma ABNT NBR 15836:2010. Os cinturões tipo paraquedista da Capital Safety são testados na 
fábrica para uma capacidade máxima de 420 lbs (191 kg).
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Figura 5 – Desengate involuntário Figura 6 – Conexões inadequadas
Se o elemento de conexão ao qual um gancho automático (veja na figura) ou o 
mosquetão estiver conectado for pequeno ou de formato irregular, poderá haver 
uma situação em que o elemento de conexão exerce uma força sobre a trava do 
mosquetão ou gancho automático. Essa força poderá abrir a trava (de gancho de 
engate automático ou não automático), fazendo com que o mosquetão ou gancho 
automático se desconecte do ponto de conexão.

Argola pequena 
ou outro elemento 
de formato não 
compatível

Uma força será aplicada 
ao gancho automático.

A trava pressionará a 
argola de conexão.

A trava se abrirá, fazendo 
com que o gancho automático 
deslize e se solte.

A. B. C. D.

E. F. G.

  Conectores (ganchos, mosquetões e argolas em “D”) devem ter a capacidade de suportar pelo menos 5.000 lbs (22,2 kN). Os conectores 
devem ser compatíveis com a ancoragem ou outros componentes do sistema. Não use equipamentos que não sejam compatíveis. Conectores 
não compatíveis podem desengatar involuntariamente (veja a Figura 5). Os conectores devem ser compatíveis em tamanho, formato e 
resistência. Se o elemento de conexão ao qual um gancho automático (veja na figura) ou o mosquetão estiver conectado for pequeno ou 
de formato irregular, poderá haver uma situação em que o elemento de conexão exerce uma força sobre a trava do mosquetão ou gancho 
automático. Essa força pode fazer com que a trava (do gancho de travamento automático ou sem travamento) se abra, fazendo com que o 
gancho automático ou mosquetão se solte do ponto de conexão. Ganchos e mosquetões de engate automático são obrigatórios.

2.10 COMO FAZER CONEXÕES: Use apenas ganchos e mosquetões de engate automático com este equipamento. Use apenas conectores 
adequados a cada aplicação. Certifique-se de que todas as conexões sejam compatíveis em tamanho, formato e resistência. Não use 
equipamentos que não sejam compatíveis. Certifique-se de que todos os conectores estejam completamente fechados e travados.

  Os conectores (mosquetões e ganchos automáticos) da Capital Safety foram projetados para serem usados apenas conforme especificado 
nas instruções do usuário de cada produto. Consulte a figura 6 para conexões inadequadas. Os ganchos automáticos e mosquetões da 
Capital Safety não devem ser conectados:

A.  A uma argola em D que já esteja presa a outro conector.

B.  De forma que resulte em carga sobre a trava. 

: Não se deve conectar ganchos automáticos de boca grande a argolas em D de tamanho padrão ou a objetos semelhantes, pois 
isso resultará em uma carga na trava se o gancho ou a argola em D for torcido ou rotacionado, a menos que o gancho automático 
atenda à ANSI Z359.1-2007 e esteja equipado com uma trava de 3.600 lb (16 kN). Verifique a marcação em seu gancho 
automático para comprovar se é adequado para sua aplicação.

C.  Em um acoplamento falso, em que elementos que se projetam do mosquetão ou gancho automático ficam presos na ancoragem e, 
sem confirmação visual, parecem estar completamente acoplados ao ponto de ancoragem.

D.  Um ao outro.

E.  Diretamente ao tecido, talabarte de corda ou autoconexão (a menos que as instruções do fabricante tanto do talabarte quanto do 
conector permitam especificamente uma conexão como essa).

F.   A qualquer objeto que tenha formato ou dimensões tais que o mosquetão ou gancho automático não feche ou trave, ou em que possa 
haver um desengate involuntário (roll-out).

G.  De uma forma que não permita que o conector fique corretamente alinhado quando estiver sob carga.

2.11 SUBSISTEMAS DE CONEXÃO: Os subsistemas de conexão (trava-queda retrátil, talabarte, trava-queda deslizante para corda e linha 
de vida, trava-queda para cabo, etc.) devem ser adequados para sua aplicação (ver Seção 1.1). Consulte as instruções do fabricante do 
subsistema para obter mais informações. Alguns modelos de cinturão tipo paraquedista possuem pontos de conexão de laço em tecido. 
Não use os ganchos de engate para conectar os laços em tecido. Use um mosquetão de engate automático para conectar ao laço em 
tecido. Certifique-se de que o mosquetão não permite carga em abertura cruzada (carga contra a trava e não ao longo do suporte central 
do mosquetão). Alguns talabartes foram projetados para estrangular em um laço em tecido, a fim de fornecer uma conexão compatível. 
Os talabartes podem ser costurados diretamente no laço em tecido, formando uma conexão permanente. Não faça múltiplas conexões em 
um laço em tecido, a menos que os dois talabartes sejam estrangulados em um laço em tecido do tamanho correto. Para estrangular o 
talabarte em um laço em tecido:

Passe o laço em tecido do talabarte por 
dentro do laço em tecido ou argola em D do 
cinturão tipo paraquedista.

Passe a ponta apropriada do talabarte por 
dentro do laço em tecido do talabarte.

Puxe o talabarte por dentro do laço em 
tecido para prendê-lo.

2.12 RESISTÊNCIA DA ANCORAGEM: As ancoragens selecionadas para utilizar com o cinturão tipo paraquedista devem ter uma resistência 
capaz de suportar os requisitos de carga estática da aplicação de proteção contra queda desejada:

Aplicação Ancoragem não certificada Ancoragem certificada1

Travamento de queda2 5.000 lbs (22,2 kN) Duas vezes a força máxima de frenagem
Restrição2 1.000 lbs (4,5 kN) Duas vezes a força previsível para ancoragens certificadas
Dispositivos de posicionamento2 3.000 lbs (13,3 kN) Duas vezes a força previsível para ancoragens certificadas
Resgate2 3.000 lbs (13,3 kN) Cinco vezes a força previsível para ancoragens certificadas
Escalada2 A estrutura à qual o sistema de escalada está acoplado deve sustentar as cargas exigidas por esse 

sistema de escalada em particular. Consulte os requisitos das instruções do fabricante.
1-Ancoragem certificada: Uma ancoragem para sistemas de travamento de queda, posicionamento ou resgate, que uma pessoa qualificada certifica ser 

capaz de suportar as forças de queda potenciais que podem ser alcançadas durante uma queda; ou que atende os critérios para uma ancoragem certificada 
determinados na(s) norma(s) correspondente(s).

2-Sistemas múltiplos: Quando houver mais de um sistema acoplado a uma ancoragem, a resistência estabelecida deve ser multiplicada pelo número de 
sistemas conectados à ancoragem.
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3.0 COLOCAÇÃO E USO

: Não altere ou use este equipamento intencionalmente de forma inadequada. Consulte a 3M quando for usar este 
equipamento junto com componentes ou subsistemas que não sejam aqueles descritos neste manual. Algumas 
combinações de subsistemas e componentes podem interferir na operação deste equipamento. Tenha cuidado 
quando for usar este equipamento perto de máquinas em movimento, riscos elétricos e químicos e bordas afiadas.

: Consulte seu médico se tiver razões para dúvidas sobre sua condição física para absorver com segurança 
o choque de uma retenção de queda. A idade e a condição física influenciam muito a capacidade de um 
funcionário de suportar quedas. Gestantes ou menores não devem usar o cinturão tipo paraquedista da 3M.

3.1 ANTES DE CADA USO deste equipamento, inspecione-o de acordo com a seção 5.0 deste manual.

3.2 PLANEJE o seu sistema antes do uso. Considere todos os fatores que afetem a sua segurança durante a 
utilização deste equipamento. A lista a seguir apresenta pontos importantes a serem considerados no momento 
do planejamento do seu sistema:

A. ANCORAGEM: selecione uma ancoragem que atenda às exigências especificadas na seção 2

B. BORDAS AFIADAS: evite trabalhar onde os componentes do sistema possam entrar em contato 
ou raspar em bordas afiadas desprotegidas.

C. DEPOIS DE UMA QUEDA: os componentes que tenham sido submetidos às forças de travamento de 
uma queda devem ser retirados de operação e destruídos.

D. RESGATE: O empregador deve ter um plano de resgate quando fizer uso deste equipamento. 
O empregador deve ter condições de fazer um resgate rapidamente, com segurança.

3.3 COLOCAÇÃO E AJUSTE DO CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA DE SUSPENSÃO:

A. CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA DELTA VEST™: A Figura 7 contém as visões dianteira e dorsal 
do cinturão tipo paraquedista Delta Vest™. Coloque o cinturão tipo paraquedista Delta Vest™ seguindo 
estas etapas (consulte as Figuras 8 e 9).

1. Levante o cinturão tipo paraquedista pela argola em "D" dorsal e solte as fitas. Deixe as fitas da 
perna soltas.

2. Coloque o cinturão tipo paraquedista como se fosse uma jaqueta. Não feche o zíper agora.

3. Conecte cada fita de tórax passando a fivela macho através da fivela fêmea. Passe o excesso de 
tecido através dos prendedores do laço. 

4. Passando o braço entre as pernas, pegue a fita cinza para a perna no seu lado esquerdo. Puxe a 
cinta entre suas pernas e conecte-a à fivela engatada à fita amarela (laranja em modelos de alta 
visibilidade, preta em modelos resistentes a chamas) como mostrado nas Figuras 8 e 9. Conecte 
a cinta de perna direita.

5. Coloque a mão dentro da veste e ajuste as fitas de ombro até ficarem justas. As fitas de ombro 
esquerda e direita devem ser ajustadas para o mesmo comprimento. Reajuste as fitas de perna, 
a fita de tórax e as fitas de ombro conforme necessário, até ficar bem justo.

6. Feche o colete.

Figura 7 - Visão dianteira e traseira do cinturão tipo 
paraquedista Delta Vest™
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Figura 8 - Colocação do cinturão tipo paraquedista Delta Vest™

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Figura 9 – Conexões da Fivela do Cinturão Tipo Paraquedista Delta Vest™ e Reguladores de Torso

Fita do tórax: Passe a fivela 
macho através da fivela fêmea 
e puxe a extremidade livre do 
tecido para apertar

Fivela com lingueta: Passe o 
tecido através da fivela e insira 
o pino através do furo.

Reguladores verticais de torso Revolver™

Direito

A

Para apertar: Gire o 
botão tipo catraca na 
direção A.

Para soltar: Puxe o 
botão tipo catraca e 
gire na direção B.
OBSERVAÇÃO: Após o 
ajuste, puxe com força 
para cima as fitas do 
ombro para garantir que 
cada regulador esteja 
travado no lugar.

Esquerdo

A

B B

Fivela passante: Passe a 
fivela macho através da fivela 
fêmea e puxe a extremidade 
livre do tecido para apertar.

Fivela de engate rápido: 
Insira a aba da fivela no interior 
do receptor da fivela de engate 
rápido até ouvir um clique.
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B. CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA EM ESTILO COLETE: Caso seu cinturão tipo paraquedista 
incorpore presilhas para um cinto removível, o cinto deve ser instalado através das quatro presilhas 
existentes no cinturão tipo paraquedista, como mostrado na figura 10. A almofada para o quadril, se 
usada, é presa no cinto passando-se o cinto através dos laços da almofada para o quadril. Coloque o 
cinturão tipo paraquedista estilo colete seguindo estas etapas (consulte as Figuras 11 e  12):

: Os cinturões tipo paraquedista contêm diferentes conexões de fivela do cinturão tipo paraquedista. 
Consulte a Figura 12 para o estilo que se aplica ao seu cinturão.

1. Localize a argola em D dorsal, mantida em sua posição pela almofada da argola em D; levante o 
cinturão e segure-o por esta argola em D. Verifique se as fitas não estão torcidas.

2. Segure as fitas do ombro e deslize o cinturão sobre um dos braços. A argola em D ficará na posição 
dorsal. Verifique se as fitas não estão embaraçadas e se estão penduradas livremente. Deslize o 
braço livre para dentro do cinturão e posicione as fitas do ombro sobre os ombros. A fita do tórax 
ficará posicionada no lado frontal quando usada corretamente. Passe o excesso de fita através dos 
prendedores do laço.

3. Passando o braço entre as pernas, pegue a fita para a perna no seu lado esquerdo. Puxe a cinta 
por entre as pernas e conecte-a como mostrado na Figura 12. Puxe a extremidade livre da fita 
para longe da fivela para obter um encaixe justo em cada fita da perna. Para soltar a fita de perna, 
segure a fivela e afaste-a de sua perna para permitir que a fita seja puxada através da fivela. Um 
prendedor terminal de plástico na ponta da fita impede que ela seja puxada completamente para 
fora da fivela. Para liberar a fivela. Repita esse procedimento no lado direito.

4. Ajuste o cinto inserindo a fivela com pino no interior do furo no lado esquerdo, como mostrado na 
Figura 12. 

5. Engate a cinta de tórax conectando a fivela (consulte a Figura 12). A fita de tórax deve ficar 15 cm 
(6 polegadas) abaixo da parte superior dos ombros. Passe o excesso de fita através dos prendedores 
do laço. A fita pode ser apertada até ficar justa puxando a extremidade livre da fita para a esquerda 
(lado oposto da fivela). Para soltar a fita de tórax, segure a fivela e afaste-a do corpo para permitir 
que a fita seja puxada através da fivela. Um prendedor terminal de plástico na ponta da fita impede 
que ela seja puxada completamente para fora da fivela. 

6.  Ajuste as cintas de ombro até ficarem justas (Figura 11). Os lados direito e esquerdo das fitas do 
ombro devem ser ajustados com o mesmo comprimento, e a fita do tórax deve ser centralizada 
na parte inferior do tórax, a 15 cm (6 polegadas) do ombro. A argola em D frontal no cinturão tipo 
paraquedista em estilo de colete é movida para cima ou para baixo ajustando-se às cintas do ombro 
e da perna. Centralize a argola em D dorsal entre as escápulas. Ajuste as fitas da perna até ficarem 
justas. No mínimo 7,5 cm (3 polegadas) de tecido devem passar da fivela nas fitas de perna. Ajuste 
o cinto (se estiver presente). Centralize as argolas em "D" (se houver) sobre cada ombro.

Figura 10 -  Cinto removível e suporte lombar

Laços do cinto
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Figura 11 - Colocação do cinturão tipo paraquedista em estilo de colete

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6
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Figura 12 – Conexões da Fivela do Cinturão Tipo Paraquedista Estilo Colete e Reguladores de Torso

Fita do tórax: Passe a fivela 
macho através da fivela fêmea e 
puxe a extremidade livre do tecido 
para apertar.

Fita do tórax: Engate a cinta do 
tórax inserindo a aba da fivela no 
interior do receptor da fivela de en-
gate rápido até ouvir um clique.

Fivela com lingueta: Passe o 
tecido através da fivela e insira o 
pino através do furo.

Fivela passante: Passe a fivela 
macho através da fivela fêmea e 
puxe a extremidade livre do tecido 
para apertar.

Fivela de engate rápido: Insira a 
aba da fivela no interior do receptor 
da fivela de engate rápido até ouvir 
um clique.

Reguladores verticais de torso Revolver™

Direito

A

Para apertar: Gire o 
botão tipo catraca na 
direção A.

Para soltar: Puxe o 
botão tipo catraca e 
gire na direção B.
OBSERVAÇÃO: Após o 
ajuste, puxe com força 
para cima as fitas do 
ombro para garantir que 
cada regulador esteja 
travado no lugar.

Esquerdo

A

B B

C. CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA EM ESTILO CRUZADO: Caso seu cinturão tipo paraquedista 
incorpore presilhas para um cinto removível, o cinto deve ser instalado através das quatro presilhas 
existentes no cinturão tipo paraquedista, como mostrado na Figura 13. A almofada para o quadril, se 
usada, é presa no cinto passando-se o cinto através dos laços da almofada para o quadril. Coloque o 
cinturão tipo paraquedista estilo cruzado seguindo estas etapas (consulte as Figuras 14 e  15): 

: Os cinturões tipo paraquedista estilo cruzado contêm diferentes conexões de fivela do cinturão. 
Consulte a Figura 15 para o estilo que se aplica ao seu cinturão.

1. Localize a argola em D dorsal, mantida em sua posição pela almofada da argola em D; levante o 
cinturão e segure-o por esta argola em D. Verifique se as fitas não estão torcidas.

2. Segure as fitas do ombro entre a argola em "D" dorsal e frontal e deslize o cinturão sobre sua 
cabeça, a partir do lado esquerdo. Posicione as fitas de ombro sobre o ombro. Verifique se as fitas 
não estão embaraçadas e se estão penduradas livremente. A argola em D ficará posicionada na 
posição dorsal, quando usada corretamente.

3. Segure a fivela abaixo da argola em "D" e conecte (Figura 15). Verifique se as fitas não estão 
emaranhadas ou cruzadas.

4. Passando o braço entre as pernas, pegue a fita azul para a perna no seu lado esquerdo. Passe a 
cinta entre as pernas e conecte à fivela (Figura 15). Conecte a cinta de perna direita.

5. Ajuste as cintas de ombro até ficarem justas (Figura 14). Os lados direito e esquerdo das fitas 
do ombro devem ser ajustados com o mesmo comprimento, e a argola em D frontal deve ser 
posicionada na parte inferior do tórax. A argola em D dorsal deve ser centralizada entre as 
escápulas. Ajuste as fitas da perna até ficarem justas. Ajuste o cinto (se estiver presente). 
Centralize as argolas em "D" (se houver) sobre cada ombro.

Figura 13 - Cinto removível e suporte lombar

Laços do cinto
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Figura 14 - Colocação do cinturão tipo paraquedista em estilo cruzado

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

Figure 15 – Conexões da Fivela do Cinturão Tipo Paraquedista Estilo Cruzado e Reguladores de 
Torso

Fivela com lingueta: Passe o 
tecido através da fivela e insira o 
pino através do furo.

Fivela passante: Passe a fivela 
macho através da fivela fêmea e 
puxe a extremidade livre do tecido 
para apertar.

Fivela de engate rápido: 
Insira a aba da fivela no interior 
do receptor da fivela de engate 
rápido até ouvir um clique.

Reguladores verticais de torso Revolver™

Direito

A

Para apertar: Gire o 
botão tipo catraca na 
direção A.

Para soltar: Puxe o 
botão tipo catraca e 
gire na direção B.
OBSERVAÇÃO: Após o 
ajuste, puxe com força 
para cima as fitas do 
ombro para garantir que 
cada regulador esteja 
travado no lugar.

Esquerdo

A

B B

3.4 USO DA ARGOLA EM D DE RETENÇÃO DE QUEDA OU DO ELEMENTO DE ENGATE: Para aplicações 
de proteção contra quedas, conecte a argola em D ou elemento de conexão na posição dorsal, entre suas 
escápulas. As argolas em D laterais, se presentes, servem apenas para aplicações de posicionamento ou 
restrição. As argolas em D para recuperação pelos ombros se destinam somente a aplicações de regaste ou 
recuperação. A argola em D frontal se destina a subida em escadas ou posicionamento. As argolas em D do 
assento-eslinga servem somente para aplicações de suspensão ou posicionamento.

3.5 REALIZANDO CONEXÕES: Quando usar um gancho para conectar-se a um ponto de ancoragem ou quando 
estiver encaixando os componentes do sistema, certifique-se de que o roll-out (desengate não intencional) 
não ocorra. O desengate não intencional ocorre quando a interferência entre o gancho e o conector 
equivalente faz com que o fecho do gancho se abra e se solte não intencionalmente. Ganchos de engate 
automático e mosquetões devem ser usados para reduzir a possibilidade de desengate não intencional. Não 
use ganchos ou conectores que não se fechem completamente ao redor do objeto de conexão. Consulte as 
instruções do fabricante do subsistema para obter mais informações sobre como fazer conexões.
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3.6 COMO CONECTAR OS COMPONENTES DO SISTEMA: Depois do ajuste do cinturão tipo paraquedista, o 
usuário pode então conectar os outros componentes do sistema. Siga as diretrizes da Seção 2 ao selecionar 
o elemento de engate correto. 

4.0 TREINAMENTO

4.1 É responsabilidade do usuário e do comprador deste equipamento garantir que estejam familiarizados com 
estas instruções, treinados para o cuidado e uso corretos e cientes das características operacionais, dos 
limites de aplicação e das consequências do uso indevido deste equipamento.

5.0 INSPEÇÃO

5.1 A etiqueta RFID no cinturão tipo paraquedista pode ser usada com o dispositivo portátil de leitura, e 
o portal na Internet para simplificar a inspeção e o controle de estoque e fornecer registros para seus 
dispositivos de proteção contra quedas (consulte a Figura 16).

5.2 FREQUÊNCIA: Antes de cada uso, inspecione o cinturão tipo paraquedista de acordo com as Seções 5.3 e 
5.4. O cinturão tipo paraquedista deve ser inspecionado por uma pessoa competente, além do usuário, pelo 
menos anualmente. Registre os resultados de cada inspeção formal no registro de inspeção e manutenção, 
ou use o portal da Internet da inspeção RFID para manter seus registros de inspeção. Se você estiver 
usando o equipamento pela primeira vez, entre em contato com o serviço de assistência ao cliente 3M. Siga 
as instruções para transferência de dados para o seu registro na internet fornecidas junto com o seu leitor 
de RFID portátil ou no próprio portal da internet.

5.3 ETAPAS DE INSPEÇÃO:

1. Inspecione a ferragem do cinturão (fivelas, argolas em "D", almofada dorsal, prendedores do laço). 
Esses itens não podem estar danificados, quebrados, distorcidos e devem estar isentos de bordas 
afiadas, rebarbas, rachaduras, partes gastas ou corrosão. As ferragens revestidas com PVC não podem 
ter cortes, rasgos, rachaduras, orifícios e etc. no revestimento, para garantir a não-condutividade. 
Verifique se as fivelas funcionam corretamente. Se houver, inspecione as fivelas de engate rápido, 
certificando-se de que as abas de liberação funcionem livremente e que um clique seja ouvido quando a 
fivela engata. Inspecione a mola da fivela de paraquedas.

2. Inspecione o tecido; o material não deve apresentar fibras puídas, cortadas ou rompidas. Verifique se 
há rasgos, abrasões, bolor, queimaduras ou descoloração. Inspecione a costura; verifique se há pontos 
partidos ou soltos. Pontos partidos podem ser uma indicação de que o cinturão tipo paraquedista sofreu 
carga de impacto e deve ser retirado de operação. 

: Em cinturões tipo paraquedista Delta Vest™, a inspeção deve incluir o tecido dentro da veste.

3. Inspecione as etiquetas; todas as etiquetas devem estar presentes e ser totalmente legíveis. Consulte a 
seção 8.0. 

4. Inspecione cada componente do sistema ou subsistema de acordo com as instruções do fabricante.

5. Verifique o indicador de impacto costurado: O indicador de impacto costurado é uma parte de tecido 
dobrada sobre si mesma e presa com um padrão de costura específica segurando a dobra (consultar a 
Figura 17). Esse padrão de costura foi projetado para soltar quando o cinturão previne uma queda ou é 
sujeito a uma força equivalente. Se o indicador de impacto foi ativado, o cinturão deve ser retirado de 
operação e destruído.

6. Anote a data e os resultados da inspeção no registro de inspeção e manutenção, ou use o portal da web 
de inspeção i-Safe™.

Figura 16 – Etiqueta RFID i-Safe

Detalhe do Invólucro com
Etiqueta RFID i-Safe

Cobertura 
envolvente

Etiqueta 
RFID 

i-Safe™

Etiquetas

Figura 17 - Indicador de impacto costurado

A   Indicador de impacto 
costurado

A
A

OBSERVAÇÃO: Alguns cinturões são equipados com uma "argola em D ereta" no local da argola em "D" 
dorsal. Se a mola na argola em D estiver danificada ou faltando e a argola em D não mais ficar ereta, isso não 
compromete a integridade do cinturão tipo paraquedista. Enquanto a argola em "D" passar nos critérios de 
inspeção na Etapa 1, é seguro usá-la.

5.4 DEFEITOS: Se a inspeção revelar uma condição defeituosa, retire a unidade de operação imediatamente e 
a destrua.
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: Somente a 3M ou pessoas autorizadas por escrito podem fazer reparos a este equipamento.

5.5 VIDA ÚTIL DO PRODUTO: A vida útil funcional dos cinturões do tipo paraquedista 3M é determinada pelas 
condições de trabalho e manutenção. Desde que o produto seja aprovado pelos critérios de inspeção, ele 
poderá continuar em serviço.

6.0 MANUTENÇÃO, REPAROS, ESTOCAGEM

6.1 INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:

Cinturão Tipo Paraquedista: Limpe o cinturão tipo paraquedista com uma solução de água e sabão 
neutro. Não use alvejante ou soluções com alvejante. Enxugue as ferragens com um pano limpo e seco e 
pendure-as ao ar livre para que sequem. Não acelere a secagem usando calor. Um acúmulo excessivo de 
poeira, tinta etc. pode impedir que o cinturão tipo paraquedista funcione corretamente e, em casos graves, 
degradar o tecido a um ponto em que ele fique enfraquecido, precisando ser retirado de operação. Mais 
informações sobre a limpeza estão disponíveis na 3M. Se tiver alguma dúvida sobre a condição do cinturão 
tipo paraquedista ou como colocá-lo em operação, entre em contato com a 3M.

Acolchoamento resistente a chamas: Diretrizes para a lavagem das almofadas resistentes a chamas são 
as seguintes:

• Remova as almofadas do cinturão tipo paraquedista para lavagem. Coloque o cinturão no saco para 
lavagem fornecido. O saco foi projetado para impedir que o cinturão tipo paraquedista embarace e 
proteger a máquina de lavar contra danos. O uso do saco para a lavagem das almofadas é opcional.

• Lave as almofadas resistentes a chamas separadamente do cinturão tipo paraquedista e de outros acessórios 
não resistentes a chamas. Os fiapos de outros acessórios podem afetar a resistência contra chamas.

• Use um detergente sem alvejante quando lavar o cinturão tipo paraquedista e as almofadas. Não use 
sabão; o sabão pode deixar um resíduo capaz de afetar a resistência contra chamas.

• Não use alvejante de cloro. O alvejante pode enfraquecer o tecido e reduzir a vida útil do produto.

• Manchas de óleo ou graxa podem ser pré-tratadas e lavadas em água quente, a no máximo 60 °C (140 °F).

• Use uma pressão delicada e permanente ou um ciclo de lavagem contínuo para algodão com água fria 
ou quente. A água quente pode ser usada em itens muito sujos enquanto não exceder 60 °C (140 °F). 
Use um ciclo de lavagem adicional para garantir que todos os resíduos químicos da lavagem sejam 
removidos.

• Seque no ar ou em secadora com ciclo de pressão permanente e pouco calor. A temperatura de secagem 
não deve exceder 93 °C (200 °F). Esses tecidos secam rapidamente. Para não encolhê-los, não deixe 
secar demais.

6.2 SERVIÇO AUTORIZADO: Procedimentos adicionais de manutenção e reparos devem ser efetuados 
por uma central de serviços autorizado pela fábrica. A autorização deve ser feita por escrito. Não tente 
desmontar a unidade.

6.3 ESTOCAGEM: Armazene os cinturões tipo paraquedista em um ambiente fresco, seco e limpo, protegidos 
da luz solar direta. Evite áreas onde possam existir vapores de produtos químicos. Inspecione o arnês 
cuidadosamente após o armazenamento prolongado.

6.4 TRANSPORTE: Transporte o cinturão tipo paraquedista em um compartimento para protegê-lo do sol, 
clima, produtos químicos e objetos pesados ou afiados. 

7.0 ESPECIFICAÇÕES

7.1 DESEMPENHO

Distância máxima de queda livre: No máximo 1,8 m (6 pés) conforme lei federal e a ANSI Z359.1.

Força máxima de frenagem: 8 kN (1.800 libras)

Capacidade: 190 kg (420 libras) 

Peso aproximado: Somente cinturão do tipo paraquedista: 1,4 kg (3 libras)
Cinturão tipo paraquedista com argolas em D laterais: Adicione 0,23 kg (1/2 libras)
Cinturão do tipo paraquedista com almofada dorsal ou cinto: Adicione 0,45 kg (1 libras)

Patentes Estilo Cruzado: Estados Unidos: 5.203.829
Canadá: 2.080.643

Normas:  Todos os cinturões, com exceção dos cinturões estilo Kevlar, atendem aos requisitos 
da NBR 15835 e 15836 da ABNT, ANSI Z359.1 e da OSHA.
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7.2 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Almofada para o quadril com argolas em D laterais
• Tecido de Nomex coberto com Kevlar
• Ferragens revestidas com PVC sem formação de faíscas/não-condutivo
• Almofadas para quadril, perna e costas de classificação Arc
• Laço em tecido dorsal de classificação Arc e revestida de poliuretano

8.0 ETIQUETAGEM

As etiquetas a seguir devem estar presentes e totalmente legíveis:

A

B C D

A

B C D

A B

C

D
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USA
3833 SALA Way 
Red Wing, MN 55066-5005 
Toll Free: 800.328.6146
Phone: 651.388.8282
Fax: 651.388.5065
3Mfallprotection@mmm.com

Brazil
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81650-020
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Phone: 0800-942-2300
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Mexico
Calle Norte 35, 895-E
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Azcapotzalco
Mexico D.F.
Phone: (55) 57194820
3msaludocupacional@mmm.com

Colombia
Compañía Latinoamericana de Seguridad S.A.S.
Carrera 106 #15-25 Interior 105 Manzana 15
Zona Franca - Bogotá, Colombia
Phone: 57 1 6014777
fallprotection-co@mmm.com
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Mississauga, ON L5S 1Y9 
Phone: 905.795.9333 
Toll-Free: 800.387.7484 
Fax: 888.387.7484 
3Mfallprotection-ca@mmm.com
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EMEA Headquarters:
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
France
Phone: + 33 04 97 10 00 10
Fax: + 33 04 93 08 79 70
informationfallprotection@mmm.com

  Australia & New Zealand
95 Derby Street
Silverwater
Sydney NSW 2128
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Phone: +(61) 2 8753 7600
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ) 
Fax: +(61) 2 8753 7603 
anzfallprotectionsales@mmm.com
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Singapore:
1 Yishun Avenue 7
Singapore 768923
Phone: +65-6450 8888
Fax: +65-6552 2113
TotalFallProtection@mmm.com

Shanghai:
19/F, L’Avenue, No.99 Xian Xia Rd
Shanghai 200051, P R China 
Phone: +86 21 62539050
Fax: +86 21 62539060
3MFallProtecton-CN@mmm.com

Korea:
3M Koread Ltd
20F, 82, Uisadang-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Phone: +82-80-033-4114
Fax: +82-2-3771-4271
TotalFallProtection@mmm.com

Japan:
3M Japan Ltd
6-7-29, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
Phone: +81-570-011-321
Fax: +81-3-6409-5818
psd.jp@mmm.com

WEBSITE:
3M.com/FallProtection
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EU DECLARATION OF CONFORMITY:
3M.com/FallProtection/DOC

GARANTIA GLOBAL DE PRODUTOS, RECURSO LIMITADO 
E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

GARANTIA: OS SEGUINTES TERMOS SUBSTITUEM TODAS AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO 
PARA UM FIM ESPECÍFICO.
A menos que o contrário seja estipulado por leis locais, os produtos de proteção contra quedas da 3M 
possuem garantia contra defeitos de fábrica na fabricação e nos materiais por um período de um ano a 
partir da data da instalação ou do primeiro uso por parte do proprietário original.
RECURSO LIMITADO: mediante aviso por escrito à 3M, a 3M reparará ou substituirá qualquer produto que 
a 3M determine que tenha um defeito de fábrica na fabricação ou nos materiais. A 3M reserva-se o direito 
de exigir que o produto seja devolvido à sua instalação para a avaliação das reclamações de garantia.  Esta 
garantia não cobre danos ao produto resultantes de desgaste, abuso, uso inadequado, danos durante o 
transporte, falhas na manutenção do produto ou outros danos que estejam fora do controle da 3M. A 3M 
será a única a poder avaliar as condições do produto e as opções da garantia. 
Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e é a única garantia que se aplica a produtos de 
proteção contra quedas da 3M. Entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente da 3M de 
sua região para obter assistência.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEIS LOCAIS, A 3M NÃO 
SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, 
INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A PERDA DE LUCROS, DE ALGUMA FORMA RELACIONADOS A 
PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA JURÍDICA ALEGADA.

GARANTÍA GLOBAL DEL PRODUCTO, REPARACIONES LIMITADAS 
Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

GARANTÍA: EL SIGUIENTE TEXTO SIRVE A MODO DE GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
E INCLUYE LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO ESPECÍFICO.
A menos que las leyes locales indiquen lo contrario, los productos de protección contra caídas 3M tienen 
garantía por defectos de fábrica en la mano de obra y en los materiales durante un período de un año desde 
la fecha de instalación o desde el primer uso del propietario original.
REPARACIONES LIMITADAS: 3M reparará o reemplazará un producto si determina que tiene un defecto 
de fábrica en la mano de obra o en los materiales y tras haber recibido una notifi cación por escrito sobre 
el presunto defecto. 3M se reserva el derecho de exigir la devolución del producto a sus instalaciones 
para evaluar los reclamos sobre la calidad. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por el desgaste, 
el abuso, el mal mantenimiento, o como consecuencia del traslado del producto, u otros daños ajenos al 
control de 3M. 3M será el único capaz de determinar la condición del producto y las opciones de la garantía. 
Esta garantía solo se aplica al comprador original y es la única garantía válida para los productos de 
protección contra caídas 3M. Comuníquese con el departamento de servicio al cliente de 3M de su región 
para obtener ayuda.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES LOCALES, 3M NO 
SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES; ENTRE 
ELLOS, LA PÉRDIDA DE INGRESOS RELACIONADOS DE CUALQUIER MANERA CON LOS PRODUCTOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA JURÍDICA QUE SE PUDIERA INVOCAR.


