
MANUTENÇÃO E LIMPEZA

DATA INSPETOR DATA

TEMPO MÁXIMO 6 MESES

FICHA DE INSPEÇÃO

TAG:

Data Aquisição:

Nº nota fiscal:

Data 1º uso:

Nº de serie:

RESPONSABILIDADES

ANEL DE FITA COSTURADA

22 kN
5000 Lbf

Equipamento de Proteção Individual

ADVERTÊNCIA 
É indispensável a leitura do 
manual, antes da utilização deste 
equipamento. Somente deverão 
fazer uso deste equipamento 
pessoas devidamente treinadas. 
O uso indevido pode causar 
danos,  acidentes graves,  
inclusive morte.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

NBR 15837/EN362:2004/B

USO EM MEIO VERTICAL
E ANCORAGENS

FTFita

MARCAÇÃO

A STec ou distribuidor autorizado não se 
responsabiliza por nenhum tipo de dano 
causado por mau uso, imperícia, imprudência, 
desgaste ou qualquer alteração do produto. 
Este documento, assim como qualquer manual 
elaborado pela STec, pode sofrer alterasões 
sem aviso prévio.

As informações contidas aqui não são 
exaustivas, em caso de dúvidas e maiores 
informações visite:

www.safetecbr.com.br

Todas as fitas tem marcação de fabrica com a 
carga de ruptura.

INSPEÇÕES

GUARDAR FICHA PARA CONSULTAS FUTURAS

PRECAUÇÕES

Componente de um sistema anti-queda o anel 
de fita costurada, assim como qualquer material 
têxtil incluindo cordas e cintas, certifique-se que 
estão protegidos contra objetos e ou arestas 
cortantes. Em caso de dúvida descarte não 
utilizar o anel de fita até que o mesmo seja 
inspecionado por pessoa competente.

TEMPO DE VIDA E GARANTIA

Para limpeza utilizar água e sabão neutro, caso 
seja necessário, usar escova de cerdas macias. 
Não utilizar alvejantes e desengraxantes. 

Secar à sobra longe de fontes de calor.

Não usar lavadoras de alta pressão. O produto 
somente deve ser armazenado ou transportado 
após a total secagem e desinfecção.

Água Salgada: é essencial que o anel de fita 
seja limpo assim que possível quando entrar 
em contato com água salgada ou ambiente 
salino.
Reagentes Químicos: evite contato com 
qualquer substância que possa causar 
corrosão ou outro dano aos tecidos e 
costuras. Caso ocorra contato procure 
conselho de especialistas quanto ao dano ou 

necessidades de descontaminação. Sempre 
inspecione antes de reutilizá-lo. Caso a 
substância seja desconhecia, descarte o anel 
de fita.
Limpeza: para sujeira leve, lave em água fria 
(temperatura Max 40°C) com detergente suave 
na diluição apropriada (pH entre 5.5 e 8.5). 
Secar naturalmente, afastado de qualquer fonte 
de calor. Para remover graxa, use qualquer 
detergente com essas propriedades que não 
afete o tecido. Caso seja necessário, utilizar 
escova de cerdas macias.

Manutenção e Reparos: O Anel de Fita Stec 
não deve sofrer reparos pelo usuário, salvo 
limpeza e desinfecção conforme detalhado 
neste manual.

Descontaminação:  Qualquer fonte de 
contaminação deve ser exterminada, quanto ao 
procedimento de desinfecção todas as 
informações devem ser respeitadas. Após a 
descontaminação o equipamento deve ser 
limpo.

Prazo de Validade: é muito difícil definir a 
vida útil devido ás inúmeras variáveis de 
uso e condições de armazenamento, pode 
ser que em uma única utilização; ou até 
mesmo antes, o anel de fita pode ser 
danificado (ex: em trânsito ou armazenado) 
antes do primeiro uso. Todos os produtos 
que permanecerem em uso devem passar 
por inspeção visual, tátil e funcional.
O prazo máximo de validade: 5 anos do 
primeiro uso e 1 ano de garantia para 
defeitos de fabricação mediante 
apresentação da nota fiscal de compra.
Obsolescência: este anel de fita pode se 
tornar obsoleto antes do final da sua vida 
útil. Razões para isso podem incluir 
mudança nas normas aplicáveis, 
regulamentos, legislação, desenvolvimento 
de novas técnicas , incompatibilidade com 
outros equipamentos e etc.  A garantia não 
cobre alterações  por desgaste ou qualquer 
tipo de manutenção efetuada fora da 
fábrica.

Atenção:
Quando marcar qualquer equipamento 
com marcas de patrimônio, deve-se 
tomar cuidado para não alterar ou 
danificar suas características.
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Transporte e Armazenamento:  após 
qualquer limpeza, armazene desembrulhado 
em local seco, fresco, escuro, arejado, 
ambiente neutro quimicamente, afastado de 
fontes de calor, umidade alta, arestas 
cortantes, substâncias químicas e corrosivas 
ou outros capazes de causar dano.

80 cm  80 g0 0
100 cm  100 g
120 cm  110 g
150 cm  150 g

TAMANHO PESOCOR
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ÂNGULOS DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES

DESCRIÇÃO

CAMPO DE APLICAÇÃO

Confeccionadas para possibilitar maior 
versatilidade nas conexões de um sistema de 
segurança as fitas Stec são fabricadas em 
tamanhos variados: Com 0,80 cm (azul), 100 
cm (verde), 120 cm (preta) e 150 cm 
(vermelha), outros sob consulta. As Fitas 
ut i l izadas para ancoragens possuem 
COSTURAS ELETRÔNICAS que garantem 
u m a  a l t a  r e s i s t ê n c i a ,  s e g u r a n ç a  e 
confiabilidade.

INSPEÇÕES
A fita assim como qualquer outro equipamento 
de segurança deve ser inspecionado antes e 
depois de cada uso. Deve ser inspecionado 
atentando-se para, marcas causadas por 
abrasão ou qualquer deformação. Em adição a 
inspeção antes de cada uso, uma inspeção 
detalhada deve ser realizada por pessoa 
competente. Para fins de rastreabilidade, esta 
inspeção e sua f reqüência devem ser 
registradas. Caso o equipamento sofra queda 
significativa, ou entre em contato com produtos 
químicos nocivos e ou desconhecidos, remova o 
mesmo imediatamente de serviço.

PONTOS DE CHECAGEM

No momento da instalação, verifique as 
ancoragens e suportes. Certifique de que os 
materiais e os apoios utilizados são compatíveis 
com as fitas de ancoragem. Um sistema anti-
queda deve ser instalado preferencialmente na 
parte de cima do usuário.
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Temperatura de trabalhoO

+60ºC

-20ºC

As Fitas Stec foram criadas para serem 
utilizadas nas mais diversas atividades em meio 
vertical, e são empregadas em tarefas como: 
execução de trabalhos em altura, acesso por 
corda, amarrações de cargas e atividades 
esportivas.
Condições de utilização: As Fitas ao serem 
s u b m e t i d a s  a  d e s g a s t e ,  u m i d a d e  e 
contaminantes poderão ter sua resistência 
afetada. Leia atentamente e conserve este 
manual para consultas futuras. Somente as 
técnicas apresentadas neste manual estão 
autorizadas, qualquer outra forma de utilização 
está proibida. Alguns exemplos de má utilização 
possuem uma tarja ou pictograma de uma 
caveira e devem ser evitados. É impossível 
enumerar todas as formas de ma utilização, em 
caso de dúvida entre em contato com a Stec. 
Qualquer não conformidade com relação à sua 
aparência o anel de fita não deve ser utilizado. Procure manter os ângulos a baixo de 90º para 

ancoragens e amarrações. Quanto menor o 
ângulo menor é a força exercida sobre cada 
ancoragem. 
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ÂNGULOS DE INSTALAÇÃO ANOTAÇÕES

OK! NO!OK!
CST = Carga Segura de Trabalho:
             Produtos têxtil: 1:10 ou 220 Kgf

Evitar arestas e pontos de atrito, em caso de 
contato com estas superfície, é indicado a 
utilização de um Anel de Fita Protegida ou a 
instalação de um Protetor de Corda Stec em 
torno da fita ou ancoragem.

!

16 kN2X22 kN 16 kN 8 kN2X22 kN

OBS: Ângulos acima de 120º não dividem, 
mas sim, aumentam a carga em cada ponto 
de ancoragem.

Carga de Ruptura mínima 22 Kn
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