
PRINCIPAIS VANTAGENS

• Fácil utilização/colocação.
• Equipamento leve.
• Conexões de fácil engate.

Descrição do produto
▸ Cinturão Paraquedista (1)
Equipamento de uso individual para proteção contra queda, 
sempre utilizado em conjunto com o Talabarte 
(modelo simples ou modelo “Y”) de mesma 
marca, em atividades a mais de 2 metros de altura do piso.

▸ Talabarte (2, 3)
Acessório de uso individual para proteção contra queda em 
movimentação por torres, andaimes, estruturas metálicas, 
escadas marinheiro, etc. Sempre utilizado em conjunto 
com o Cinturão Paraquedista de mesma marca.
Disponível em 2 modelos: Talabarte Simples (2) e Forma “Y” 
com absorvedor de energia (3).

Características
• Atende NR 35 do Ministério do Trabalho.
• Fabricado conforme normas NBR 15834/15836/15837.
• Confeccionado em fita de poliéster.
• Fitas com largura de 45mm.
• Limite máximo de peso: 100kg.
• Equipamento leve.

▸ Cinturão Paraquedista (1)
• 1 meia argola em “D” nas costas.
• 3 fivelas de ajuste (1 na cintura e 2 nas pernas).
• Engates de fácil conexão.

▸ Talabarte
▸ Modelo Simples (2)
• 1 gancho de dupla trava com abertura de 20mm.
• Comprimento total: 90cm.

▸ Modelo “Y” (3)
• 2 ganchos de dupla trava com abertura de 55mm.
• 1 gancho de dupla trava com abertura de 20mm.
• 1 absorvedor de energia.
• Comprimento total: 165cm.

Aplicações
• Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte Simples (2): Para 

trabalhos em altura de 2 a 4 metros acima do piso.
• Cinturão Paraquedista (1) e Talabarte “Y” (3): Para 

trabalhos em altura acima de 4 metros do piso.

Importante
• A Norma NR 35 define que o conjunto Cinturão 

Paraquedista + Talabarte, utilizado pelo trabalhador, 
devem sempre ser do mesmo fabricante.
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Restrições de uso
• Nunca utilizar em locais de temperaturas elevadas e na 

presença de chamas, o equipamento pode sofrer danos.
• Nunca expor a agentes químicos, arestas afiadas ou com 

pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.
• Nunca utilizar em trabalhos com energia elétrica.

Modo de usar
•  Ler atentamente o manual de instruções.

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto
• Antes da utilização do equipamento, deve-se realizar a 

inspeção pré-uso, na qual deve ser verificado a condição 
das fitas e das costuras, se existem rasgos ou desgastes 
que possam comprometer a segurança do trabalhador, e 
também a condição das ferragens, se existem fissuras ou 
empenamentos.

•  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.

• A limpeza deve ser realizada utilizando uma escova com 
cerdas de nylon.

• Nunca utilizar uma fonte de calor como soprador térmico 
ou secador, para secagem do Cinturão ou Talabarte.

• Limpar os componentes metálicos com um pano/flanela 
seca.

Condições de armazenamento
• O Cinturão e o Talabarte devem ser armazenados 

em local limpo, ventilado e em embalagem plástica, 
preservando os componentes metálicos do contato com 
líquidos.

Importante
• Segundo a legislação NR 35, o Cinturão Paraquedista 

deve ser sempre utilizado em conjunto com o Talabarte 
do mesmo fornecedor, sendo estritamente proibida a 
utilização do conjunto Cinturão Paraquedista, mais 
Talabarte de marcas diferentes.

• A vida útil do equipamento é estimada em 24 meses 
(após a data de aquisição), desde que o mesmo esteja 
em perfeitas condições, sem rasgos ou desgastes nas fitas, 
com as costuras perfeitas e com as ferragens sem fissuras 
ou empenadas. Caso encontre qualquer uma dessas 
condições no Cinturão Paraquedista ou no Talabarte, o 
mesmo deverá ser substituído por um equipamento novo 
da mesma marca e em perfeitas condições.

• É proibida qualquer modificação, alteração e/ou reparo 
no respectivo equipamento.

• O Cinturão deve ser descartado após retenção de uma 
queda, nunca devendo ser reutilizado.

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

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 prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Qtde.
embalagem Ref. Descrição Ganchos Largura fita Comprimento Capacidade

máxima de peso Código

01

1 Cinturão Paraquedista N/A 45mm N/A

100kg

0899 032 957

2 Talabarte Simples 01 45mm 90cm 0899 032 956

3 Talabarte “Y” 03 45mm 165cm 0899 032 955
N/A: Não Aplicável.


