
MULT

Certifique-se de que sempre que o cabo de aço for 
puxado/desenrolado, ele seja retraído gradualmente, 
guiando-o lentamente para dentro.
ZONA LIVRE DE QUEDA:  Deve-se  levar  em 
consideração um espaço livre mínimo abaixo do 
usuário para prevenir colisão com a estrutura ou o 
chão. Considerando a distância entre o ponto de 
ancoragem e a fixação do cinturão (aproximadamente 
0,5m), o comprimento do absorvedor aberto do MULT 
3313 e 3106 (aprox.: 1,3m e respectivamente 1,5m), a 
distância do ponto de fixação do cinturão ao pé do 
usuário ( aproximadamente 1,5m) e a distância mínima 
de  imobi l i zação  do  usuár io  ac ima do  so lo 
(aproximadamente 1m). Esses valores indicam mínimo 
para trabalho.
LIMITAÇÕES E ARMAZENAMENTO: Áreas de trabalho 
em que o calor, a umidade excessiva, o óleo e outros 
produtos químicos e seus vapores sejam frequentes e 
intensos e outros elementos degradantes, devem ser 
evitadas.
O acúmulo excessivo de sujeira, tinta, cimento ou outro 
material estranho pode impedir o funcionamento 
adequado do equipamento, ou pode desgastar o tecido, 
no caso de o produto possuir extensor. Armazene o 
equipamento em lugar limpo seco e arejado, sem a 
exposição direta à luz solar. Evite áreas nas quais o 
calor, a umidade, a luz, o óleo e outros produtos 
químicos e seus vapores, ou outros elementos 
degradantes, possam estar presentes.
LIMPEZA: A limpeza do produto, incluindo sua 
higienização, não apresenta efeitos adversos seguindo 
o procedimento: 
Travaquedas deslizantes: Lavar com muita água; 
Neutralizar com carbono de cálcio (barrila); Lavar 
novamente com água e secar; Passar óleo mineral fino.
Travaquedas retráteis: Periodicamente limpar rótulo, 
invólucro, cabo, absorvedor de energia e conectores 
com uma toalha seca. Não lubrifique nenhuma parte 
deste produto, isto poderá influenciar em seu 
funcionamento.
A vida útil dos produtos está estimada em 5 anos a 
partir da data de aquisição do produto, observando-se 
a s  v a r i á v e i s  d a  a t i v i d a d e ,  c o n s e r v a ç ã o  e 
armazenamento. A vistoria antes de cada uso deve ser 
realizada pelo SESMT para assegurar as condições do 
equipamento.
TRANSPORTE: Durante o transporte do travaqueda, 
deve-se ter cuidado com superfícies cortantes ou 
pontiagudas que podem danificá-lo, e deve-se cuidar 
para que não haja risco de queda ou choque.
MARCAÇÕES: As seguintes gravações podem ser 
encontradas no corpo do travaqueda, dependendo do 
modelo:

INSPEÇÃO: Previamente e durante o uso o trava-queda 

MANUAL DE INSTRUÇÕESMANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual é parte integrante do equipamento, por 
isso, sua leitura e compreensão devem ser efetuadas 
antes do uso.
INFORMAÇÕES GERAIS: Os travaquedas deslizantes 
(para linhas flexíveis e rígidas) e travaquedas retráteis 
devem ser fixados em um elemento de ancoragem (alça 
ou meia argola) do cinturão de segurança observando-
se a disposição dos pontos de conexão. A operação de 
manuseio do conector do equipamento só deve ser 
feita após a leitura das instruções do conector.
A linha de ancoragem empregada com os travaquedas 
deslizantes em linha flexível e rígida deve ser fixada em 
uma estrutura adequada. O subsistema de conexão - 
conector - deve ter o seu uso e manuseio conforme 
instruções do conector. 
O local da conexão do conector no cinturão deve ser 
observado em função do modelo do cinturão utilizado 
na atividade em altura. Deve-se utilizar os pontos "A", 
"A/2" e/ou "A/4" identificados no cinturão. 
MODELOS DE TRAVAQUEDAS: A descrição dos 
modelos (tipo, código, tamanho dos extensores) 
encontram-se no final do manual. 
PONTO DE ANCORAGEM: A resistência do ponto de 
ancoragem de sustentação do travaqueda deve ser de 
no mínimo 15kN, estar livre de rebarbas e pontas 
afiadas e deve ser verificado por um engenheiro 
responsável. O ponto de ancoragem de sustentação do 
travaqueda deve estar acima da posição do usuário. O 
peso máximo projetado para o travaqueda é de 100kg.
COMPATIBILIDADE: Para assegurar a compatibilidade 
de qualquer um dos componentes a serem usados com 
travaqueda, deverão ser consultadas outras normas 
como a ABNT NBR  14629:2010, a ABNT NBR 
15836:2010, a ABNT NBR 15837:2010 e os Certificados 
de Aprovação - C.A. do cinturão utilizado no sistema de 
proteção contra quedas.
SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES: Por questão de 
segurança, não são permitidas substituições de 
quaisquer componentes fornecidos junto com o 
travaqueda.
PRECAUÇÕES: Antes de utilizar o equipamento, bem 
como durante o seu uso, o usuário deverá estar atento à 
maneira de proceder em caso de resgate, para que seja 
feita de forma segura e eficiente, bem como nos 
primeiros metros durante a subida e ao final da descida, 
em que há risco de choque com o solo em uma eventual 
queda. O usuário deve estar apto a utilizar o respectivo 
equipamento e se necessário, deverá trabalhar sob 
supervisão de pessoas diretamente aptas para 
realização de tal atividade.
PARA TRAVA-QUEDA RETRÁTIL: A função de 
elevação/descida destina apenas a fim de salvamento e 
não para elevar/baixar cargas. Uma vez que o cabo de 
aço tenha sido retirado, ele deverá ser puxado 
verticalmente e não em ângulo com a vertical. 

TRAVAQUEDA DESLIZANTE EM LINHA FLEXÍVEL E RÍGIDA 
(ABNT NBR 14626:2010| ABNT NBR 14627:2010), 
TRAVAQUEDA RETRÁTIL (ABNT NBR 14628:2010)E 
T R AVA Q U E D A R E T R Á T I L  E  D E S L I Z A N T E  C O M 
ABSORVEDOR  DE ENERGIA (ABNT NBR 14629:2010)

TRAVAQUEDA DESLIZANTE EM LINHA FLEXÍVEL E RÍGIDA

1- Levante a trava
(para corda e para cabo)

2 - Desenrosque o parafuso e abra
puxando lateralmente

(para corda e para cabo)

3 - Coloque a corda de poliamida
(12 mm) no interior do travaqueda

3.1 - Coloque o cabo de aço
(08mm) no interior do travaqueda

4 - Empurre lateralmente o
travaqueda (para corda)

4.1 - Empurre lateralmente o
travaqueda (para cabo)

5 - Aperte o parafuso
(para corda e para cabo)

6 - Abaixe a trava
(para corda)

6.1 - Abaixe a trava
(para cabo) 

O travaqueda não é
projetado para uso

de talabarte adicional.
Não é permitido

acoplar outro
talabarte no travaqueda.

Figura 2 - Montagem dos modelo MULT 1887C:

1 - O modelo MULT 1887C apresenta
um mosquetão (conector classe B) 

2 - Retire o mosquetão para acoplar
o travaqueda no cabo de aço 

Veja a posição da seta indicativa no travaqueda duplo 
travamento (    este lado para cima) – para cabo de aço 
8mm:

3 - Abra o travaqueda pressionando
para cima o ponto (anel) onde

o mosquetão é colocado

4 - Encaixe a abertura do meio do
travaqueda no cabo

5 - Solte o ponto de engate do
mosquetão para fechar o travaqueda

6 - Encaixe o mosquetão

O travaqueda não é projetado para uso
de talabarte adicional. Não é permitido acoplar outro

talabarte no travaqueda

MONTAGEM
A colocação do travaqueda na linha de ancoragem 
deve-se observar o lado da seta indicativa da posição 
de montagem e os mecanismos de travamento 
disponíveis (parafuso e trava). O travaqueda pode ser 
conectado em qualquer ponto da linha de ancoragem e 
ao ponto de conexão “A”, “A/2” ou “A/4” localizado no 
cinturão.
As figuras 1, 2 e 3 ilustram os processos de montagem e 
ajuste dos travaquedas.

Figura 1 - montagem dos modelos MULT 
1886A,1887,3106:
Veja a posição da seta indicativa no travaqueda duplo 
travamento (    este lado para cima)

PARA CIMA
(para cabo)
      08mm

(para corda)
      12mm

deverá ser inspecionado visualmente quanto ao estado 
geral de conservação (sinal de desgaste ou 
deterioração – incluindo extensor) e funcionamento 
(travamento). Caso o equipamento apresente 
anomalias ou atuação numa queda, deverá ser 
suspenso ou descartado o seu uso, seguido de 
avaliação por um profissional apto.
REPARO: O equipamento não pode sofrer qualquer tipo 
de alteração e/ou reparo.
DESCARTE: O produto deve ser descartado quando 
sofrer uma queda ou impacto considerável, 
observação de qualquer abertura, dano ou deformação, 
a fim de evitar que ele seja utilizado de maneira 
inapropriada.



MULT5 - Aperte o parafuso 6 - Abaixe a trava

O travaqueda não é projetado para uso de
talabarte adicional. Não é permitido acoplar outro

talabarte no travaqueda.

Observações: Só podem ser utilizadas como linhas de 
ancoragem corda de 12 mm de diâmetro (linha flexível) 
e cabo de aço de 8 mm de diâmetro (linha rígida).
O travaqueda deslizante pode ser colocado e retirado 
da linha de ancoragem a qualquer tempo. Ao se 
executar a montagem ou desmontagem do travaqueda 
deve-se observar as figuras anteriores, contidas nesse 
manual.
Para a escolha do modelo correto de travaquedas com 
extensor (material, tipo) devem ser seguidas as 
orientações do SESMT e observar o tipo de trabalho a 
ser realizado.

TRAVAQUEDA RETRÁTIL

UTILIZAÇÃO - TRAVA-QUEDA RETRÁTIL: 
Para situações gerais, conecte o trava-queda retrátil à 
meia argola dorsal do cinturão. Para situações como 
ascensão em escadas, usar o ponto de ancoragem 
frontal de cinturão.

Temperatura
recomendada
para uso

-30º  a 50º

O travaqueda deve ser enviado à MULT ou empresa 
indicada por ela para revisão (o intervalo de revisões 
não deve exceder 12 meses).

Observe as condições de uso:

Direção de
uso / ângulo
máximo
permitido

40º

Peso
máximo
permitido

100 kg

CONECTORES

Nunca exceder a carga de trabalho recomendada pelo 

fabricante e gravada no corpo do conector.

Não devem ser realizados quaisquer tipos de reparos e 

/ou modificações no conector. Alterações físicas no 

conector além de colocar o usuário em risco, resulta na 

perda de garantia da qualidade do produto.

Deve ser evitado o uso do conector com o seu fecho 

aberto ou colocar carga sobre o fecho do mesmo.

1 - Levante a trava 2 - Desenrosque o parafuso e abra
puxando lateralmente

3 - Coloque a corda de poliamida de
(12mm) no interior do travaqueda

4 - Feche o travaqueda

Figura 3 - montagem dos modelos  MULT 1886,  1886B,
1886C, 3104 e 3105:

Veja a posição da seta indicativa no travaqueda duplo 
travamento (     este lado para cima)

Descrição dos Modelos

MULT 1886: trava-queda deslizante para linha flexível 
com extensor em fita 240mm
MULT 1886A e 1887: trava-queda deslizante para linha 
flexível com extensor em fita 240mm
MULT 1886B: trava-queda deslizante para linha flexível 
com extensor em corda 220mm
MULT 1886C: trava-queda deslizante para linha flexível
MULT 3104: trava-queda deslizante para linha flexível 
com extensor em fita 240mm (mosquetão)
MULT 3105: trava-queda deslizante para linha flexível 
com extensor em corda 220mm (mosquetão)
MULT 1887: trava-queda deslizante para linha rígida 
com extensor em corrente 240mm
MULT 1887C: trava-queda deslizante para linha rígida
MULT 2015: trava-queda retrátil com fita de polietileno 
Dyneema, comprimento de 2,1m
MULT 2016A: trava-queda retrátil com fita de polietileno 
Dyneema, comprimento de 3,3m
MULT 2016B: travaqueda retrátil com fita de polietileno 
Dyneema, comprimento de 6m
MULT 2016C: trava-queda retrátil com cabo de aço, 
comprimento de 6m
MULT 2016D: trava-queda retrátil com cabo de aço, 
comprimento de 10m
MULT 3312: trava-queda retrátil com resgatador com 
cabo de aço comprimento 20m.
MULT 3313: trava-queda retrátil com absorvedor de 
energia com fita de poliéster, comprimento de 2,1m.
MULT 3314: trava-queda retrátil com cabo de aço, 
comprimento de 15m - Capacidade: 140 kg.
MULT 3315: trava-queda retrátil com cabo de aço, 
comprimento de 20m - Capacidade: 140kg.
MULT 3106: trava-queda deslizante com absorvedor de 
energia em fita de poliéster para linha flexível com 
extensor em fita 980mm

MOD. 028 V.05

Se mesmo após a leitura deste manual surgirem
dúvidas quanto ao uso do equipamento, gentileza 

contatar seu departamento de Segurança do Trabalho, 
ou entre em contato conosco.

www.mgcinto.com.br - Tel.: (31) 2101-1600
Atendimento ao c l iente

Não deixe
este
equipamento
por longos
períodos
de tempo
em ambientes
propícios à
corrosão
de metais

ABSORVEDOR E INDICADOR DE QUEDA

Itens com absorvedor de energia garantem que a força 

de impacto numa queda nunca exceda 6kN.

Para trava-queda retrátil equipado com indicador de 

queda, verificar, antes de qualquer utilização, se o 

indicador de queda não foi ativado. A sua ativação 

indica que o aparelho foi sujeito a uma queda ou tração 

considerável e implica na retirada imediata do aparelho 

de qualquer atividade.

MONTAGEM - TRAVA-QUEDA RETRÁTIL COM 
RESGATADOR: 
1 - Instale o suporte apropriado no tripé com a ajuda de 
dois pinos de travamento fornecidos com o suporte.
2 - Agora insira o pino de travamento na bucha do 
suporte e aperte ao máximo.
3 - Monte o trava-queda retrátil com resgatador no 
suporte e insira a polia no suporte (superior) do tripé.
4 - Retire o cabo e guie através da polia do tripé e 
conecte-o ao ponto de ancoragem do cinturão.

UTILIZAÇÃO - TRAVA-QUEDA RETRÁTIL COM 
RESGATADOR:
1 - Modo retrátil: Puxe o pino de pressão para fora e 
empurre a manivela para beixo para alterar o modo do 
trava-queda para retrátil.
2 - Modo resgate: Após uma queda ocorrida pelo retrátil, 
puxe o pino para fora e deixe a manivela se mover para 
ativar a função resgate. O dispositivo vem com uma 
função de descida adicional operada manualmente 
para baixar uma pessoa a uma distância limitada a 2 m.
Obsservação: Verifique o eixo em que a faixa verde sai 
totalmente. Se não, gire a manivela e tente puxar para 
cima até a faixa sair completamente. A vítima agora 
levantada e resgatada.

CONECTOR MATÉRIA PRIMA
Aço carbono/Alumínio

Abertuta 55   3mm
Duralumínio

Abertura 110    3mm

Aço carbono
Abertura 19    3mm

Aço carbono
Abertura 21    3mm

Duralumínio
Abertura 21    3mm

Aço carbono
Abertura 21   3mm

INFO

Classe A de aço
Limite de resistência

20kN

Classe B
Limite de resistência

20kN

Classe B
Limite de resistência

20kN

Classe T
Limite de resistência

20kN

Classe T
Limite de resistência

20kN

Classe T
Limite de resistência

20kN

Classe T
Limite de resistência

23kN

Classe T
Limite de resistência

23kN

+-

+-

+-

Aço carbono
Abertuta 26   3mm+-

Duralumínio
Abertura 24    3mm+-

Aço carbono
Abertura 16    3mm+-

Aço carbono
Abertura 21    3mm+-

+-

+-

+-

Aço carbono
Abertura 21    3mm

Classe T
Limite de resistência

23kN
+-

Aço carbono
Abertura 18    3mm

Classe T
Limite de resistência

23kN
+-

Aço carbono
Abertura 9    3mm

Aço (revestimento
com material dielétrico)

Abertura 55    3mm

Aço (revestimento
com material dielétrico)

Abertura 18    3mm

Classe Q
Limite de resistência

25kN

Classe A de aço
Limite de resistência

23kN

Classe T
Limite de resistência

23kN

+-

+-

+-


