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Aplicações 
 

Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de 
trava-quedas. 

 

  

Composição / Descrição 
 

Constituído em trançado triplo e alma central. Trançado externo em multifilamento de Poliamida, 
trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno ou 
poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% 
da densidade linear. Trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em 
multifilamento de poliamida. 

 

Carga de Ruptura 
 

 Cabo completo    :  20kn  =  2.038 (kgf)  
 Cabo sem capa externa (mínimo) :  15kn  =  1.529 (kgf)  

 

 

Diâmetro do Cabo 
 

 Diâmetro nominal (mínimo) :  12,0mm  
 Desvio limite    : +0,5mm 

  

 

 

 

 

 

 

Descritivo Técnico 

  

CORDA DE SEGURANÇA NR-18 – Trava Queda 

Composição Corda:  Poliamida 

Diâmetro: 12 mm. 

Carga de Ruptura (Kgf): 2.038 Kgf. 

Rendimento m / Kg: 10,0 m/Kg 

Cor: Branca com Filete Azul. 

Ficha Técnica nº FT_NR18-01 – Atualizada: 09/11/2018. 

Foto Ilustrativa 
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Identificação do Produto 
 

Identificação da Plasmódia: Fita inserida  na alma gravada NR 18.16,5 ISO 1140 1990, conforme 
previsto na Portaria 13  18.16.5 atendendo as especificações a seguir: 

 
Marcação com fita inserida no interior do trançado interno gravado NR 18.16.5, ISO 1140 1990 e 
fabricante com CNPJ. 
 

Rótulo fixado firmemente contendo as seguintes informações: 
I. Material constituinte: poliamida 
II. Número de referência: diâmetro de 12mm 

III. Comprimentos em metros 
 

 
Incluir o aviso: 

 
“CUIDADO: CABO PARA USO ESPECÍFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E CABO-GUIA DE 

SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE TRAVA-QUEDAS”. 
 
 
 

Cuidados Necessários 
 

Antes e após cada utilização, alguns cuidados devem ser seguidos: 
 
 Constatar se a corda está em perfeitas condições de uso, não apresentando partes 

danificadas, queimadas ou com desgaste excessivo; 

 Verificar se a corda teve contato com alguma substância química, que podem causar sérios 
danos e degradações ao produto; 

 Sempre armazenar o produto em local seco e fresco e ausente dos raios solares; 

 Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou modificação no produto/equipamento, o que 
pode ocasionar riscos desnecessários e perda de qualquer garantia; 

 Nunca pise na corda; 

 Caso seja necessário lavá-la, use somente água corrente e sabão neutro; deixar secar 
estendida e na sombra. Na hora de guardar, desmanche os nós e enrole-a frouxa. 

 
 
 


