FICHA TÉCNICA
KIT BLOCO DE POLIAS - 3:1 em “Z” – DESCIDA E SUBIDA
Especificações
Marca: ULTRA SAFE Código: USP401030000
Características
Extremidade das cordas fechadas por sistema de costura (22kN) com proteção termo retrátil, que
facilita o uso e substitui o nó de segurança. Evita problemas decorrentes da confecção errônea do
nó assim como a perda de resistência causada por este.
Possui bloqueadores mecânicos para cordas de 11 e 12 mm (OPCIONAL) que facilitam o bloqueio/
desbloqueio substituindo o uso do cordim utilizado para este fim com nó blocante (prussik).
Uso recomendado
Trabalhos em Espaço Confinado em sistema de subida e descida do trabalhador para áreas
verticais acima de 10 metros.
Composição
• 01 freio ID - Petzl
• 02 polias simples – LIFT S
• 01 bloquador mecânico – Trava quedas – BLOCK
• 02 mosquetões de 25 KN, oval em aço para demais conexões.
• 02 mosquetões de 40 KN com grande abertura em aço para conectar no tripé.
• 01 Sacola produzida em poliéster de alta tenacidade com visor de identificação
• 50 metros de corda para trabalhos até 15 metros
** Trabalhos acima de 40 m – favor consultar.
Controle
• Inspecione sempre sua corda antes de qualquer utilização.
• Examinar o estado das costuras da corda após cada utilização.
• Verificar se o nó do cordim (prussik e pescador duplo) esta confeccionado e instalado
corretamente na corda.
Recomendações
• Evite qualquer contato com agentes químicos e objetos cortantes.
• Os pontos de ancoragem para fixação do bloco de polias devem ser resistentes e sempre
inspecionados.
• Os conectores devem estar sempre fechados e bloqueados.
• Quando lubrificar as polias, retire-as da corda para que o óleo não escorrer sobre a mesma,
assim não a comprometendo com produto químico, deixe sempre o excesso de óleo escorrer de
um dia para o outro.
• Guarde sempre seu produto seco e longe de fontes de calor, veja as instruções gerais.
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