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Conforme   exigido   pela  NR18  e  pela NR35 que são normas do Ministério do Trabalho, todas   
as edificações devem prever e possuir um ponto de ancoragem para que os profissionais 
possam desempenhar atividades de manutenção de fachadas de maneira segura

As ancoragens PrevQ Ancora podem ser fixadas somente a pontos estruturais das edificações, 
desde lajes de concreto, colunas, vigas em geral e diversos outros componentes estruturais. 
 
É importante ressaltar que estes pontos de ancoragem são o principal elo entre o trabalhador 
e a estrutura, e, por isso, precisam ser ensaiados individualmente após sua instalação, além de 
passar por inspeção anual.

POR QUE UTILIZAR OS PONTOS DE ANCORAGEM DA DOIS DEZ?

ONDE UTILIZAR? 

Fabricados em  Aço Inox   316, os olhais de ancoragem 
da   Dois Dez   são   forjados  de uma única peça sólida, 
eliminando qualquer possibilidade de trincas ou bolhas 
em sua estrutura.

Os   dispositivos   de  ancoragem  da   Dois   Dez   foram   
desenvolvidos estrategicamente para  serem pequenos 
e discretos, desse modo, não prejudicam a estética do 
empreendimento.

FORJADOS EM UMA PEÇA ÚNICA

O PREFERIDO PELOS ARQUITETOS
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Assim como ilustrado na imagem abaixo, o ponto de ancoragem Dois Dez pode ser instalados 
tanto na direção vertical, quanto horizontal. Isso é devido a sua mão francesa que permite que 
dispositivo aguente uma carga maior quando instalados na horizontal, diferente de produtos 
encontrados no mercado.

CONFORME NR 35 E NR 18 

MULTIDIRECIONAL 

CONFORME NBR 16325 - TIPO A1
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Além dos pontos de ancoragem zincados, temos na  
opção cores   em   PVC  branca,  preta, cinza vermelha, 
entre outras.

Indicado para 
estruturas metálicas

Indicado para 
estruturas  de concreto

FIXAÇÃO MECÂNICA FIXAÇÃO QUÍMICA

TIPOS DE FIXAÇÃO 

PERSONALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO 



1 usuário

Inox 316

NR-18, NR-35 e NBR 16325 - Tipo C

Zinco e personalização em diversas cores

40 x 37 mm

17,5 mm

MATERIAL:
Nº MÁXIMO DE USUÁRIOS:

NORMAS ATENDIDAS:
COR:
TAMANHO:

TAMANHO DA PORCA:

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

ESPECIFICAÇ Õ ES  TÉCNICAS

• FABRICAÇÃ O PRÓPRIA

 • SÃ O ENSAIADOS INDIVIDUALMENTE

• CERTIFICADO DE GARANTIA

• ENSAIO NO LABORATÓRIO DO INMETRO

• ENTREGA COM RELATÓRIO DE ENSAIO FILMADO



MACACO HIDRAÚLICO

ENSAIOS

Durante  os  ensaios,  os  pontos  de   ancoragem  são  tracionados  em   até   15kn  para  que  
sejam individualmente certificados.  O  equipamento  utilizado  para   estes ensaios é o Macaco 
Hidráulico Dois Dez.

    Este  equipamento  de  teste  de arrancagem   foi 
desenvolvido com  o   propósito   de   testar fixações, 
elementos de fixação e ancoragens. 
      Ele é composto de uma haste roscada que age 
através de uma célula de carga hidráulica, assim 
mede a carga aplicada diretamente à fixação. O 
valor da carga resultante é indicado no manômetro.


