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DOIS DEZ
Sistema de

Linha de Vida

Versátil, seguro e de rápida instalação! O melhor produto disponível no mercado!

Coberturas
Considerando a experiência na fabricação e instalação de dispositivos de
ancoragem, a Dois Dez desenvolveu e padronizou sistemas específico para cada tipo
de cobertura. Escolha a sua!

SISTEMAS DE LINHA DE VIDA ESPECÍFICOS PARA CADA TELHADO
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LINHA DE VIDA PARA TELHAS METÁLICAS

Telhas Trapezoidais e Zipadas
•
•
•
•
•
•
•

Fixação na onda/crista da telha com rebites de alta resistência;
Postes principais fixados na estrutura metálica com vedação Master Flash ® ;
Garantia contra infiltrações;
Mínima interferência no telhado;
Galvanização a fogo;
Componentes em aço Inox 304;
Rápida instalação com equipe própria altamente capacitada.

POSTE PARA INÍCIO
DE TRECHO

POSTE INTERMEDIÁRIO
PARA TELHAS ZIPADAS

POSTE INTERMEDIÁRIO
PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS
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LINHA DE VIDA PARA TELHAS ONDULADAS
•

A linha de vida PrevQ Static é composta por fixações
desenvolvidas especificamente para esse tipo de telhado;

•

As telhas de amianto, fibrocimento e telhas ecológicas
oferecem pouca, ou nenhuma, resistência para o trânsito de
pessoas. Por experiência, sabemos que estes telhados são os
que oferecem maior risco quando o assunto é trabalho em
altura;

•

TIPOS DE FIXAÇÃO

Fixação para Viga 1

Indicamos a utilização das linhas de vida em conjunto com
as passarelas para telhado PrevQ Walk. As passarelas tem
como função distribuir melhor o peso do trabalhador pelas
ondulações da estrutura.

Fixação para Viga
em Madeira

Fixação para Viga U

POSTE PARA INÍCIO
DE TRECHO

POSTE INTERMEDIÁRIO
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LINHA DE VIDA PARA CONCRETO PROTENDIDO
•

A fixação é feita através de chumbamento químico ou fixação mecânica;

•

Quando existir a necessidade de furar estes tipos de telhas, nossos técnicos
utilizarão um sistema de detecção de armações metálicas através de
equipamentos de raio-x, com o objetivo de não romper os cabos de aço ou
vergalhões que dão o suporte ao concreto da telha;

•

Fazemos ensaio de tração com equipamento hidráulico calibrado, aplicando
cargas de até 15kN aos pontos de fixação. O que garante a integridade de
todo o sistema;
Após a instalação do sistema, todos os pontos de furação são impermeabilizados. A Dois
Dez oferece garantia deste serviço.

•

FIXAÇÃO DO POSTE 'A'
COM ''TOGGff"

VERGALHÃO ½"
TELHA QE CONCRETO
TIPO CALHETÃO

� FURAÇÃO

\º

.

, 27mm
FURAÇÃO

W 27mm

12 cm - Vão entre o
concreto e poste.

50cm

O conector passante da Dois Dez permite que o trabalhador se
desloque com praticidade e segurança por toda extensão da linha de
vida e seus pontos intermediários, sem ter a necessidade de se
desconectar em nenhum ponto.
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LINHA DE VIDA PARA LAJE
•

A fixação é feita através de chumbamento químico ou
fixação mecânica;

•

Quando existir a necessidade de furar estes tipos de telhas,
nossos técnicos utilizarão um sistema de detecção de armações
metálicas através de equipamentos de raio-x, com o objetivo de
não romper as cabos de aço ou vergalhões que dão o suporte ao
concreto da telha;

•

Fazemos ensaios de tração com equipamento hidráulico
calibrado, aplicando cargas de até 15kN aos pontos de fixação.
Garantindo a integridade de todo o sistema;

•

POSTE PARA INÍCIO
DE TRECHO

Após a instalação do sistema todos os pontos de furação são
impermeabilizados. A Dois Dez oferece garantia deste serviço.

COMO FIXAR ESTE SISTEMA
a

PASSA CABO CURVO

O passa cabo curvo foi desenvolvido para os mais diferenciados layouts
de telhado. Possuímos um passa cabo de linha de vida curvo nas opções
de 45º e 90º para facilitar o deslocamento dos trabalhadores nos pontos
mais seguros da estrutura existente. Além disso, o mesmo não precisará
desconectar-se. Garantindo um trabalho 100% seguro.
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COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE LINHA DE VIDA

DOIS DEZ

Dois Dez Industrial LTDA ME
Especialistas em Prevenção de Quedas
Avenida Gessy Lever 833A
Valinhos-SP 13272-000
(19)3849-2224
comercial@doisdez.com.br

