ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os punhos bloqueadores Stec, são fabricados em liga de alumínio, com peças de aço carbono, possui
empunhadura emborrachada que melhora a ergonomia. Esta disponível em cores diferentes, laranja para mão
esquerda e azul para mão direita. Seu sistema de bloqueio trabalha mesmo em condições extremas de sujeira
e/ou umidade. O punho bloqueador funciona em cordas de 8 mm e 12 mm de diâmetro. Quando empurrado no
sentido da seta , desliza e ao puxar seu sistema trava. Sua carga de trabalho é de 4kN e sua carga de ruptura é
de 20kN.

Punho Bloqueador
Bloqueador de Punho
Stec
Max 4 kN

8mm -12 mm

CE 1019 EN 567 UIAA
240g
CÓDIGO

LADO

COR

DIREITO

AZUL

ESQUERDO

LARANJA

PUNHO
ESQUERDO

Informações Adicionais

PUNHO
DIREITO

Os punhos bloqueadores Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados com
cordas de diâmetro entre 8 e 12mm. Também pode ser utilizado como elemento blocante em sistemas de
desmultiplicação de força.
ATENÇÃO!
Este equipamento não pode ser utilizado como dispositivo trava quedas.
DESENHOS TÉCNICOS

200 mm

90 mm

OK! Bloqueado
ABRIR
FRENTE

FECHAR

COSTAS

CUIDADOS NECESSÁRIOS:
- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modiﬁcações no equipamento.
- Qualquer modiﬁcação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.
SAFE TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA EPP - Rua Coronel Duarte da Silveira, 512
Duarte da Silveira- 25665-470 - Petrópolis - RJ - Brasil - CNPJ: 04.416.565/0001-05
TEL: (24) 2249-5339 / (24) 2244-0154 - e-mail: info@safetecbr.com.br
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os bloqueadores peitoral Stec, são fabricados em liga de alumínio, com peças de aço carbono. Seu sistema de
bloqueio trabalha mesmo em condições extremas de sujeira e/ou umidade. O bloqueador peitoral funciona em
cordas de 8 mm e 12 mm de diâmetro. Quando empurrado no sentido da seta , desliza e ao puxar seu sistema
trava. Sua carga de trabalho é de 4kN e sua carga de ruptura é de 20kN.

Bloqueador Peitoral
Bloqueador Peitoral
Stec
Max 4 kN

8mm -12 mm

CE 1019 EN 567 UIAA
160g
CÓDIGO

MOD

COR
AZUL

FRENTE

COSTAS

Informações Adicionais
Os bloqueadores peitoral Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados com
cordas de diâmetro entre 8 e 12mm. Também pode ser utilizado como elemento blocante em sistemas de
desmultiplicação de força.
ATENÇÃO!
Este equipamento não pode ser utilizado como dispositivo trava quedas.
DESENHOS TÉCNICOS
80 mm

118 mm

OK!
Bloqueado

FRENTE

ABRIR

COSTAS

FECHAR

CUIDADOS NECESSÁRIOS:
- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modiﬁcações no equipamento.
- Qualquer modiﬁcação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Estribo Stec S01 ajustável
Estribo Stec S01 é confeccionado em ﬁtas poliéster de alta tenacidade, com costura contínua de alta
resistência, feitas com linha de poliéster de alta tenacidade. Sua ﬁvela de aço inox tipo Double Back para
regulagem da altura do pedal. O estribo S01 Stec tem degrau duplo, proporcionando maior rígidez,
durabilidade.

Estribo STec (S01 Ajustável)
Estribo STec (S01 Ajustável)
Stec

COMPACTO

Comprimento 135 - 190 cm X 30 mm

CE 1019 EN 567 UIAA
145g
Fivela

MOD

COR

Aço Inox

S01

PRETO

Informações Adicionais
Os Estribos Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados como apoios para os
pés, é pode ser utilizado com bloqueadores de Punho Stec em escalada artiﬁcial ou trabalhos em altura
resgates e sistemas de desmultiplicação de força e manobras complexas de acesso por corda.
ATENÇÃO!
Este equipamento não pode ser utilizado como equipamento de segurança.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:
- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modiﬁcações no equipamento.
- Qualquer modiﬁcação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Estribos Stec com quatro degraus, costurado com ﬁta de poliester, reforçado para mantê-los abertos.
Utilizado para apoio dos pés em escalada artiﬁcial ou trabalhos em altura, resgate e sistemas de
desmultiplicação de força. Comprimento: 108 cm X 30mm, peso de 154g.

Estribo STec 04 - Quatro
Estribo STec 04 DEGRAUS
Stec

COMPACTO
Comprimento 108 cm - 30 mm
CE 1019 EN 567 UIAA
154g
CÓDIGO

MOD

COR

S04

PRETO

ALÇAS REFORÇADAS

S04
Informações Adicionais
Os Estribos Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados como apoios para os
pés, é pode ser utilizado com bloqueadores de Punho Stec em escalada artiﬁcial ou trabalhos em altura
resgates e sistemas de desmultiplicação de força e manobras complexas de acesso por corda.
ATENÇÃO!
Este equipamento não pode ser utilizado como equipamento de segurança.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:
- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modiﬁcações no equipamento.
- Qualquer modiﬁcação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Estribos Stec com seis degraus, costurado com ﬁta de poliester, reforçado para mantê-los abertos.
Utilizado para apoio dos pés em escalada artiﬁcial ou trabalhos em altura, resgate e sistemas de
desmultiplicação de força. Comprimento: 171 cm X 30mm, peso de 220g.

Estribo STec 06 - SEIS
Estribo STec 06 DEGRAUS
Stec

COMPACTO
Comprimento 171 cm - 30 mm
CE 1019 EN 567 UIAA
220g
CÓDIGO

MOD

COR

S06

PRETO

ALÇAS REFORÇADAS

Informações Adicionais
Os Estribos Stec são usados para progressão em corda, de fácil instalação, utilizados como apoios para os
pés, é pode ser utilizado com bloqueadores de Punho Stec em escalada artiﬁcial ou trabalhos em altura
resgates e sistemas de desmultiplicação de força e manobras complexas de acesso por corda.
ATENÇÃO!
Este equipamento não pode ser utilizado como equipamento de segurança.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:
- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modiﬁcações no equipamento.
- Qualquer modiﬁcação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Espera de Ancoragem é um sistema de amarras por meio de elementos permanentes que ﬁcam ﬁxados nos
ediﬁcações, propiciando conexões seguras de equipamentos bem como segurança aos trabalhadores em
fachadas, telhados, coberturas, etc.
Podem ser de três tipos:
1. Espera de Ancoragem por Fixação Química
2. Espera de Ancoragem por Transﬁxação
3. Espera de Ancoragem por Dupla Transﬁxação
Ambas proporcionam pontos seguros e podem ser utilizadas como (EPI) em sistemas anti queda, onde as
cordas de segurança sejam ﬁxadas.

ESPERA DE ANCORAGEM
Espera de Ancoragem
Stec
Max 22 kN

10 mm

ISO 9001 - CE
190g
CÓDIGO

Aço

Inox

Informações Adicionais
DESENHOS TÉCNICOS:

1. Espera de Ancoragem por Fixação Química

3. Espera de Ancoragem por Dupla Transfixação

2. Espera de Ancoragem por Transfixação

CUIDADOS NECESSÁRIOS:
- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modiﬁcações no equipamento.
- Qualquer modiﬁcação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma duvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.
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