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LINHA DE VIDA EPI CAT. III
EN 795 B

Linha de vida temporária
Linha de vida para trabalhos horizontais.
Transportável e amovível para fácil 
aplicação.
Regulável e extensível até 20m.
Cinta de poliéster de 35mm.
Deverá ser utilizada com um absorvedor de 
energia.

Prática e versátil
Com 2 ganchos giratórios para impedir a 
torção da cinta e facilitar a sua colocação.
Com tensor de roquete para colocar 
facilmente a cinta em tensão.

Vida útil máxima até 10 anos
2 anos em armazenamento após data de 
produção na embalagem original.
8 anos depois de aberto tendo em conta as 
respetivas inspeções anuais.

Fornecido com 2 cintas de 
ancoragem de 1,5 m
Para facilitar a aplicação da linha de vida. 
Cintas com uma resistência de 30 kN para 
maior resistência.
Reforçadas para resistir ao contacto com 
arestas (Fig. 1).

Com bolsa de transporte e 
armazenamento
Cozida à cinta (Fig. 2).

Adequada para até 2 utilizadores

Para utilização profissional em 
protecção antiqueda

Instruções de aplicação
Fixar a parte mais curta ao ponto de ancoragem. Fixar a parte mais longa ao segundo 
ponto de ancoragem. Colocar a linha de vida em tensão com o roquete. A cinta deverá 
enrolar no mínimo 3 vezes no tensor e ter um excedente de no mínimo 30 cm.
Antes de utilizar verificar se os ganchos estão fechados e correctamente fixos e se a cinta 
está em tensão. Apenas colocar a linha de vida em tensão manualmente com recurso ao 
roquete. A linha deverá estar o mais tensa possível.

Atenção
Antes de qualquer utilização, leia o manual de instruções. Efetue sempre uma verificação 
visual do equipamento antes de qualquer utilização. Em caso de dúvidas sobre as suas 
condições de utilização, substitua-o imediatamente. Em caso de queda, não utilize 
novamente o equipamento sem que este seja verificado por uma entidade competente.
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Fig. 1
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Comprimento m Peso gr. Art.-Nr. Qt./Emb.
20 3700 0899 032 960 1


