
 
 

ESCADA FLEXÍVEL 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

 
ATENÇÃO  
Leia atentamente estas instruções. Não utilize este produto sem 
antes ler as instruções de uso. Espeleologia e outras atividades em 
altura são práticas de risco inerente e você é responsável por suas 
ações e decisões. Se você não está disposto a correr riscos, não 
pratique tais atividades. Apenas estas instruções não são suficientes 
para usar este produto. Procure treinamento teórico e prático 
competente. 
 
Sempre pratique atividades em altura acompanhado de, ao menos, 
uma outra pessoa igualmente capacitada.  
 
Atenção: essa escada não faz parte do sistema de segurança. Ela é 
um facilitador de acesso, mas não substitui o sistema de contenção 
de quedas. Portanto, concomitantemente com seu uso, deve-se usar 
corda ou cabo de aço e o respectivo trava quedas, ou outro sistema 
de contenção.  
 
Este produto desempenhará sua função adequadamente, somente 
se for utilizado com outros produtos em conformidade com suas 
normas européias, em um sistema de segurança apropriado.  
 
A conexão entre a escada e o ponto em que se pretende fixá-la deve 
ser feito exclusivamente pelas alças das extremidades dos cabos de 
aço, por meio de mosquetões ou malhas rápidas. Nunca conecte a 
escada por outros pontos, ou apenas por uma alça. Conecte sempre 
pelas duas alças paralelas (foto1). Se você não foi instruído em como 
montar uma ancoragem segura e redundante, não utilize este 
produto antes de procurar o devido treinamento. 
 
Esta escada não foi projetada para suportar quedas. Para tal, tenha 
um sistema paralelo. O usuário não deve, nunca, ascender acima do 
ponto que está conectado a ela.  Este produto não foi projetado para 
ser usado como um protetor de cordas e não deve ser utilizado como 
ponto por onde a corda desliza ou se ancora. Da mesma forma, este 
produto não deve ser utilizado como um recurso de ancoragem ou 
como multiplicador de pontos de ancoragem. Este produto deve ser 
usado apenas como uma escada que facilita o acesso.  
 
Apenas uma pessoa por vez deve usar a escada e o peso máximo ao 
qual ela deve ser submetida é de 100kgf. 
 
Não deixe este produto bater em pedras ou em outras estruturas, cair 
ou sujar-se com areia ou lama. Degraus molhados são mais 
escorregadios e a sujeira irá desgastá-lo mais rapidamente. Este 
produto não é inoxidável, portanto, para evitar a oxidação, mantenha-
o sempre seco e limpo. 
 
O usuário deve estar sempre conectado à ancoragem paralela e 
também aos degraus da escada por meio de talabartes, para que 
esteja seguro em caso de um escorregão ou queda inesperada.  
 
Antes de começar a sua atividade em altura e de expor-se a 
desníveis, sempre re-cheque a ancoragem. Sugerimos que você e 
seu parceiro também chequem um ao outro, como forma de backup 
do seu sistema de segurança. 
 
Inspeção: sempre, antes e após cada utilização, inspecione a escada 
à procura de trincas ou danos de qualquer tipo, assim como qualquer 
peça possivelmente faltante. Se o produto apresentar qualquer sinal 
de dano ou partes faltantes, assim como desgaste decorrente do uso 
ou corrosão, ele não deve ser usado e deve ser aposentado. Após a 
checagem visual, proceda a checagem operacional do sistema de 
segurança, antes de expor-se à altura. 
 
Garantia: este produto tem garantia de 6 meses contra algum defeito 
de fabricação. Esta garantia não se estende a casos de desgaste 
natural do produto devido ao uso, utilização indevida ou corrosão. 
 
Guarda: este produto está sujeito à corrosão, caso não seja 
guardado limpo, em local seco e arejado. Antes de guardá-lo, limpe-o 
com um pano seco e assegure-se que não há sujeira ou umidade no 
produto. Não permita que produtos químicos – de limpeza ou outros 
– entrem em contato com a escada, sob o risco de oxidá-la ou 
comprometer a sua resistência. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: alças para a conexão da escada. Nunca utilize apenas uma 
alça para a conexão da escada. É necessário conectar as duas alças 
à ancoragem, por meio mosquetões ou malhas rápidas. 
 

 
 
 

Composição do produto: cabos flexíveis em aço e degraus 
em alumínio. 
Validade indeterminada. 
Origem: Taiwan. 
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