
Versão: 1

Esta versão é o único documento aplicável ao(s) produto(s) desde a sua data de publicação

Referência(s):  
1161610 Médio / Grande (M/L) 
1161609 Pequeno (S)  
1161611 Extra grande (XL)

3M™ Protecta® Arnês de 
Detenção de Queda Estilo  
Colete com 2 Pontos de Fixação

Dados técnicos
1161610  |  1161609  |  1161611

Submarca: Protecta®

Indústria: Construção, indústria geral, mineração, 
transportes, fabrico geral

Aplicações: Detenção de queda, subida de escadas 
verticais

Ponto de fixação 
dorsal para 
detenção de queda:

• Anel de ancoragem grande 
 – Aço - chapeado a zinco, pintura a preto 

por eletrodeposição

Detenção de queda 
frontal
ponto de fixação:

• Anel de ancoragem standard 
 – Aço - chapeado a zinco, pintura a preto 

por eletrodeposição

Fivelas:
• Fivelas de passagem

 – Aço - chapeado a zinco, pintura a preto 
por eletrodeposição

Ajuste:

• Tronco, pernas
• Tronco: Sistema de ajustamento de mola

 – Aço - chapeado a zinco, pintura a preto 
por eletrodeposição

Tecido:  Poliéster de 45 mm - resistente à água 
e à sujidade

Fio: Poliéster

Características 
adicionais:

• Indicadores de queda frontal e dorsal
• Proteção para guardar o cabo de 

segurança com reposição automática
• Extremidades do tecido em gancho e laço
• Etiquetas protegidas

Capacidade de 
peso: 140 kg

Temperatura de 
funcionamento: -35°C +57°C

Normas: CE EN361:2002

Descrição

Características

Frontal

Costas



3M™ Divisão de Segurança Pessoal  |  3M™ Protecta® Arnês de Detenção de Queda Estilo Colete

Aviso importante
A montagem e utilização do produto descrito neste documento pressupõe que o utilizador tem experiência anterior de utilização deste tipo de 
produto e que este será montado por um profissional competente de acordo com a documentação sobre o produto. Antes de qualquer utilização 
deste produto, recomendamos a realização de alguns testes para validar o desempenho do produto na sua aplicação prevista.

Todas as informações e detalhes das especificações contidos neste documento são inerentes a este produto 3M específico e não devem ser 
aplicados a outros produtos ou a outro ambiente. Qualquer ação ou utilização deste produto realizada em violação deste documento constitui 
um risco para o utilizador.

A conformidade com as informações e especificações relativas ao produto contido neste documento não isenta o utilizador do cumprimento das 
orientações adicionais (regras de segurança, procedimentos). O cumprimento dos requisitos de funcionamento relativamente ao ambiente e à 
utilização de ferramentas com este produto tem de ser respeitado. O grupo 3M (que não pode verificar nem controlar estes elementos) não será 
responsabilizado pelas consequências de qualquer violação destas regras que permanecem alheias à sua decisão e controlo.

As condições da garantia para produtos 3M são determinadas nos documentos do contrato de venda e com a legislação obrigatória e aplicável, 
excluindo quaisquer outras garantias ou compensações.

3M, Protecta, pertence à 3M Company e às respetivas afiliadas. J435746

Tabela de tamanhos dos Arneses de 
Detenção de Queda 3M Protecta®

Peso

1161609 Pequeno (S) 1,11

1161610 Médio / Grande (M/L) 1,16

1161611 Extra grande (XL) 1,21
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Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Proteção contra Quedas 3M


