
 
 
 

ROPE PTOTECTOR – RP 8 – PROTETOR DE CORDAS 
 

USE INSTRUCTIONS – INSTRUÇÕES DE USO 
 

 
ATTENTION (English)  
Carefully read these instructions. Do not use this product 
before reading them. Not reading the instructions may result 
in accidents, injury or even death. Activities in heights are 
inherently dangerous and you are responsible for your 
actions and decisions. If you are not willing to take risks, do 
not practice them. Only this leaflet is not enough to prepare 
you to use this product. Search for competent theoretical and 
practical instructions. 
 
This product is NOT a part of your safety system. It should 

not be used as an anchor point. It is only a rope protector 
and should be used only to protect the rope from damage 
against sharp edges. It should not be considered as a device 
that holds people or equipment.  
 
Be sure to safely connect this product on both sides of each 
segment with steel connectors (quick links) to keep it stable. 
Do not let it fall, which could cause a serious accident.  
 
This rope protector is one segment that can be connected 
(with 6mm oval quick links) to another one – or more than 
one – so that the rope can be protected against a sharp edge 
that could damage it. 
 
Always wear helmet in activities at heights. 
 
Inspection – before and after each use, always inspect this 
product looking and touching for cracks or damages of any 
type, as well as any possible signs of wear. There is not a 
maximum valid date for this product, which does not mean 
that it should never be retired.  If the product shows any sign 
of damage, corrosion or wear, it must not be used and 
should be retired.  
 
Storage – this product must be kept and stored dry and 
protected from sources of heat, sunlight, moisture and 
chemical products. Clean this product with a dry piece of 
cloth. Be sure to thoroughly dry it before putting away. 
 
Warranty – this product has a warranty of six months against 
production flaws. The warranty is valid only for the original 
retailer buyer. The warranty does not apply for incorrect or 
negligent use of this product, uses for which it was not 
designed or the natural wear and tear of a product, due to it’s 
use. It also does not apply for a product that has been 
altered.  
 
ATENÇÃO  (Português) 
Leia atentamente estas instruções. Não utilize este produto 
sem antes ler as instruções de uso. Não as ler pode resultar 
em acidentes, ferimentos e até em morte. Atividades em 
altura incorrem em riscos inerentes e você é responsável por 
suas ações e decisões. Se você não está disposto a correr 
riscos, não as pratique. Apenas estas instruções não são 
suficientes para usar este produto. Procure treinamento, 
teórico e prático, competentes. 
 
Este produto NÃO deve fazer parte do seu sistema de 
segurança e não deve fazer parte da ancoragem. É apenas 
um protetor de cordas e deve ser usado apenas para 
protegê-las contra cantos vivos que possam danificá-las. 
Não deve ser considerado como um equipamento que deva 
suportar o peso de pessoas ou equipamentos.  
 

Certifique-se de conectar este produto pelas suas duas 
placas laterais  utilizando malhas rápidas ovais de 6mm, 
para mantê-lo estável. Cuidado para não permitir que este 
produto caia, o que poderia causar um sério acidente.  
 
Sempre utilize capacete em atividades em altura. 
 
Inspeção: sempre, antes e após cada utilização, inspecione 
tátil e visualmente este produto, à procura de trincas ou 
danos de qualquer tipo, assim como sinais de desgaste. 
Este artigo não tem uma durabilidade máxima recomendada, 
o que não significa que não deva ser aposentado. 
Se o produto apresentar qualquer sinal de dano, corrosão ou 
desgaste, ele não deve ser usado e deve ser aposentado.  
 
Guarda – este produto deve ser guardado e mantido seco, 
abrigado de fontes de calor, umidade e produtos químicos. 
Para limpá-lo, passe um pano seco. Ao guardá-lo, certifique-
se que esteja completamente seco.  
 
Garantia – este produto tem garantia contra defeitos de 
fabricação de seis meses, exclusivamente válida para o seu 
primeiro comprador no varejo (não vale para produto 
comprado de segunda mão). A garantia não cobre usos 
indevidos ou negligentes, utilizações para as quais o produto 
não foi desenvolvido, ou o desgaste natural decorrente do 
uso. Também não há garantia para produtos que tenham 
sido alterados. 
 

 
 

 
 
 

Composição do produto:  alumínio, aço e aço inox. 
Fabricado no Brasil 

Validade: indeterminada 
 

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR: 
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA 

CNPJ: 53.942.793/0001-24 
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