
As cordas de segurança da Cordas 

Pampa são fabricadas com materiais de alta 

tecnologia conforme a norma NR 18.16.5. 

Para maior durabilidade e funcionalidade do 

produto, segue abaixo cuidados 

importantes: 

ATENÇÃO: O trabalho com cordas requer 

prévio treinamento para sua segurança. 

Verifique as legislações e normas nacionais 

vigentes. 

MANEIRA CORRETA DE DESENROLAR AS 

CORDAS: Retire a embalagem plástica 

original sem utilizar objetos cortantes como 

estiletes, facas ou tesouras, pois podem 

causar danos ao produto. Retire os fios que 

amarram a estrutura do rolo, após isso puxe 

levemente a extremidade da corda no 

centro da parte interna, de forma que não 

torça ou crie nós, assim é possível retirar a 

corda da maneira correta sem causar danos.  

 

 

 

 

 

Após retirada da embalagem original, faça a 

inspeção prévia e avalie as condições. 

INSPEÇÃO PERIÓDICA: A inspeção deve ser 

efetuada frequentemente a fim de 

identificar possíveis abrasões localizadas, 

cortes e golpes, desgaste prematuro da 

capa, rompimento de fios ou deterioração 

por cargas repetidas, por produtos químicos 

e outros materiais. A utilização recorrente 

do produto pode ocasionar alongamento e 

diminuição da carga de ruptura, antes de 

cada uso verifique se o diâmetro e forma 

estão conforme às especificações da norma.  

MANUTENÇÃO: Não recomendamos 

nenhum tipo de reparo, manutenção ou 

alteração deste produto, isso implicará na 

isenção da responsabilidade do fabricante e 

perda de garantia. 

IMPACTO E/OU QUEDA BRUSCA: Se houver 

impacto ou queda brusca, recomendamos o 

descarte completo do produto devido à 

possíveis rompimentos que podem ocorrer 

internamente.  

LAVAGEM: Recomenda-se lavagem 

periódica com uso de água, não utilize 

nenhum produto químico. O produto deve 

ser seco à sombra, em local bem ventilado, 

sem exposição a calor intenso ou sol. Se o 

produto for exposto à sujidades, ambientes 

insalubre ou outros, deve ser higienizado e 

inspecionado diariamente. 

ARMAZENAGEM: Armazene o produto na 

embalagem original ou em suportes como 

bolsas e mochilas devidamente sinalizados.  

O produto deve ser mantido em local seco, 

arejado e protegido de raios U.V. Não 

guarde o produto úmido e mantenha longe 

do contato com o solo, cimento, superfícies 

ásperas ou ambientes sujos que possam 

infectar o produto interna e externamente. 

CUIDADOS: Não expor o produto à locais 

que contenham produtos químicos como 

gasolina, óleos, ácidos, cloro, alvejantes, 

etc. Produtos químicos enfraquecem e 

degradam rapidamente a corda. Não pise 

tampouco submeta o produto à condição de 

esmagamento, este ato força 

micropartículas ou cristais de pedra a 

penetrarem na corda e causar atritos entre 

as fibras, o que pode ocasionar micro 

rupturas e diminuição da vida útil do 

produto. Ao manusear, evite o contato com 

o solo, superfícies cortantes e/ou abrasivas.  

NÓS: A confecção de “nós” neste produto 

reduz sua carga de ruptura em torno de 40 

a 45%. 

IMPORTANTE: Não recomendamos a 

utilização deste produto em atividades 

como Bungee Jumping, Rope Swing, Rope 

Jump ou Rapel, sua utilização é específica 

para uso em cadeiras suspensas e cabo-guia 

de segurança para fixação de trava-quedas. 

TEMPERATURA: Não utilize o produto em 

temperaturas inferiores a -30ºC ou 

superiores a +120ºC. 

DURABILIDADE: A durabilidade ou vida útil 

deste produto depende dos seguintes 

fatores: 

- Maneira de utilização;  

- Tempo de utilização; 

- Armazenagem do produto; 

- Período de armazenamento; 

- Inspeção e lavagem corretas; 

 

MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU 

ALCANCE E SEMPRE DISPONÍVEL PARA 

CONSULTAS. O DESCARTE IMPLICARÁ EM 

PERDA DE GARANTIA. 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

CORDA NR 18 

 

CUIDADO: Cabo para uso 

específico em cadeiras 

suspensas e cabo-guia de 

segurança para fixação de 

trava-quedas! 

 

OBS: Eventuais dúvidas sobre este manual, entre em 

contato pelo nosso telefone (11) 2484-7088. 

POLÍTICA DE GARANTIA CORDAS PAMPA:  

Este produto possui garantia contra defeitos de 

fabricação. 

Estão excluídos de garantia do fabricante todo e 

qualquer defeito decorrente de utilização incorreta 

deste produto. 

Dúvidas sobre a política de garantia entre em contato 

através de nosso e-mail ou telefone: 

contato@cordaspampa.com.br  

Telefone: (11) 2484-7088 

Whatsapp: (11) 93200-0322 ou (11)  97636-0322 


