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Quem somos 
Fundada em 2005, Athenas possui parque industrial de aproxi-
madamente 2000 metros quadrados localizado na Lapa, região oeste 
da capital Paulista. Vem aprimorando e elevando sua qualificação 
técnica, visando oferecer soluções práticas, criativas e viáveis para as 
necessidades de seus clientes. 

Atuação
A  Athenas atua no ramo de fabricação e comercialização de EPI’S, 
bem como na capacitação de profissionais para área de segurança do 
trabalho. Visando oferecer a solução definitiva em segurança, através 
de um completo centro de treinamento na capital paulistana, man-
tendo a excelência, custo benefício, qualidade e conforto dos seus 
produtos.

Tecnologia
Athenas utiliza das melhores tecnologias do mundo, sempre com a 
finalidade de aumentar a produtividade e fornecer equipamentos com 
maior qualidade e segurança do mercado. 

Nossa missão
“Ser o principal fornecedor de soluções inovadoras e sustentáveis em 
EPI'S  para trabalho em altura”.

Nosso foco
Nosso foco consiste em Gestão e desenvolvimento de produtos para 
soluções em altura, atuando no mercado nacional, buscando am-
pliação e mantendo sua referência no mercado de segurança do tra-
balho.
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Cinturão Tipo Paraquedista
Ref: AT 7010

Cinturão de segurança tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster.

Possui uma argola em “D” para conexão dorsal utilizado contra queda.

•Fivelas duplas para ajustes na cintura e nas pernas.

•Fita secundaria com ajuste na região do peitoral.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primária Fivelas Dupla 
de Ajustes Argolas em ‘’D’’ Costura Zig-Zag

Largura 45mm Aço Carbono Alta resistência

ATIVIDADES:

Aço Carbono

Construção Civil Indústria

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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Cinturão Tipo Paraquedista
Ref: AT 7015

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primária Fivelas Dupla 
de Ajustes Argolas em ‘’D’’ Costura Zig-Zag

Largura 45mm Aço Carbono Alta resistência

ATIVIDADES:

Aço Carbono

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

Construção Civil Indústria

Cinturão de segurança tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal utilizado contra queda.
Duas argolas em “D” nas laterais para descanso dos conectores do talabarte.
•Fivelas Duplas para ajustes na cintura e nas pernas.
•Fita secundaria com ajuste na região do Peitoral.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ATIVIDADES:

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7015 A3A 

Cinturão de segurança tipo paraquedista  / abdominal confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal utilizado contra queda com duas argolas em “D” 
para conexão lateral (trabalho de posicionamento).
•Acolchoado na lombar. 
•Fivelas Duplas para ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
•Fita secundaria com ajuste na região do peitoral.

TelecomunicaçãoConstrução Civil Indústria

Fita Primária

Largura 45mm Aço Carbono

Argolas em ‘’D’’ Acolchoado

Espuma EVA

Costura Zig-Zag

Alta resistência

Fivelas Dupla 
de Ajustes

Aço Carbono
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Cinturão de segurança tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças de fita de poliéster para conexão 
peitoral utilizados contra queda. Porta Ferramentas nas laterais e também utilizado como 
descanso dos conectores do Talabarte.
•Fivelas duplas para ajustes nas pernas.
•Fita secundaria com ajuste na região do peitoral.

Cinturão Tipo Paraquedista
Ref: AT 7010 Agios

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primária Fivelas Dupla 
de Ajustes Argolas em ‘’D’’ Costura Zig-Zag

Largura 45mm Aço Carbono Aço Carbono Alta resistência

ATIVIDADES:

Construção Civil Indústria

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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Cinturão de segurança tipo paraquedista confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças de poliéster para conexão peitoral, 
utilizados contra queda.
Duas argolas em “D” nas laterais para descanso dos conectores do talabarte.
•Fivelas Duplas para ajustes no suspensório, cintura e nas pernas.
• Fita secundaria com ajuste na região do Peitoral.

Cinturão Tipo Paraquedista
Ref: AT 7015 Athos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ATIVIDADES:

Fita Primária Fivelas Dupla 
de Ajustes Argolas em ‘’D’’ Costura Zig-Zag

Largura 45mm Aço Carbono Aço Carbono Alta resistência

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

Construção Civil Indústria
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Fita Primária

Largura 45mm

Fivelas Dupla 
de Ajustes

Aço Carbono

Argolas em ‘’D’’

Aço Carbono

Costura Zig-Zag

Alta resistência

Acolchoado

Espuma EVA

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças de poliéster para conexão peitoral 
utilizados contra queda, duas argolas em ‘’D’’ para conexão lateral (trabalho de posicio-
namento).
•Acolchoado na lombar.
•Fivelas Duplas para ajustes no suspensório, cintura e nas pernas.
•Fita secundaria com ajuste na região do Peitoral.

Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7015 Athos Confort

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ATIVIDADES:

Construção Civil Indústria

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7015 Athos Confort Plus

Cinturão de segurança tipo paraquedista abdominal confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças de poliéster para conexão peitoral 
utilizados contra queda, duas argolas em ‘’D’’ para conexão lateral (trabalho de posicio-
namento).
•Acolchoado na lombar e nas pernas.
•Fivelas Duplas para ajustes no suspensório, cintura e nas pernas.
• Fita secundaria com ajuste na região do Peitoral.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ATIVIDADES:

Fita Primária

Largura 45mm

Fivelas Dupla 
de Ajustes

Aço Carbono

Argolas em ‘’D’’

Aço Carbono

Costura Zig-Zag

Alta resistência

Acolchoado

Espuma EVA

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

Construção Civil Indústria
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Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7030 EL

Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças em fita de poliéster para conexão 
peitoral utilizados contra queda, duas argolas em “D” para conexão lateral (trabalho de 
posicionamento) duas alças em fita de poliéster para conexão de ombro (remoção de vítimas em 
espaço confinado).
•Fivelas duplas para ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
•Fita secundária com ajuste na região peitoral.
•Acolchoado na lombar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primaria

Largura 45mm

Fivelas duplas 
de ajustes

Aço Carbono

Argolas em ‘’D’’

Aço Carbono

Acolchoado

Espuma EVA

Costura Zig-Zag

Alta resistência

ATIVIDADES:

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

Espaço Confinado TelecomunicaçãoConstrução Civil Indústria
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Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças em fita de poliéster para conexão 
peitoral utilizados contra queda, duas argolas em “D” para conexão lateral (trabalho de 
posicionamento), duas alças em fita de poliéster para conexão umbilical (trabalho em 
suspensão “resgate”).
•Acolchoado na lombar e nas pernas.
•Fivela dupla para ajuste no suspensório, na cintura e nas pernas.
•Fita secundária com ajuste na região peitoral.
•Engate rápido na região umbilical e nas pernas.
•Possui duas alças laterais como porta ferramentas.

Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7031 LE A3A
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primaria

Largura 45mm

Fivelas duplas 
de ajustes

Inox

Argolas em ‘’D’’

Inox

Acolchoado

Espuma EVA

Costura Zig-Zag

Alta resistência

ATIVIDADES:

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

TelecomunicaçãoConstrução Civil Indústria Elétrica ResgateFlorestal
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Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster.
Possui duas argolas em “D” para conexão dorsal e Peitoral utilizados contra queda, duas 
argolas em “D” para conexão lateral (trabalho de posicionamento) e uma argola em “D” para 
conexão umbilical (trabalho de suspensão “resgate”).
•Acolchoado na lombar e nas pernas.
•Fivelas duplas para ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
•Possui duas alças nas laterais para porta ferramentas.

Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7033 GRE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primaria

Largura 45mm

Fivelas duplas 
de ajustes

Inox

Argolas em ‘’D’’

Inox

Acolchoado

Espuma EVA

Costura Zig-Zag

Alta resistência

ATIVIDADES:

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

TelecomunicaçãoConstrução Civil Indústria Elétrica Resgate



www.athenascintos.com.brs o l u ç õ e s   e m   a l t u r a

11

Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7034 EL A ES

Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças em fita de poliéster para conexão 
peitoral utilizado contra queda, duas argolas em “D” para conexão lateral (trabalho de 
posicionamento), duas alças em fita de poliéster para conexão umbilical (trabalho em 
suspensão “resgate”).
•Acolchoado na lombar e nas pernas.
•Fivela dupla para ajuste no suspensório, na cintura e nas pernas.
•Fita secundária com ajuste na região peitoral.
•Engate rápido na região abdominal e nas pernas.
•Proteção nas fivelas e engate rápido nas pernas.
•Proteção nas fivelas e engate rápido.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primaria

Largura 45mm

Fivelas duplas 
de ajustes

Inox

Engate Rápido

Aço / Inox

Argolas em ‘’D’’

Inox

Acolchoado

Espuma EVA

Costura Zig-Zag

Alta resistência

ATIVIDADES:

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

TelecomunicaçãoConstrução Civil Indústria Elétrica
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Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de aramida.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças em fita de aramida para conexão 
peitoral utilizados contra quedas, duas argolas em “D” para conexão lateral (trabalho de 
posicionamento). 
• Fivelas duplas para ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
• Fita secundária com ajuste na região peitoral.
• Acolchoado na lombar.

Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7015 Athos Aramida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ATIVIDADES:
 Adequado em ambiente de alta temperatura e respingo de solda.

Fita Primária

Largura 45mm

Fivelas Duplas 
de Ajustes

Aço Carbono

Engate Rápido

Aço Carbono

Argolas em ‘’D’’

Aço Carbono

Acolchoado

Espuma EVA

Costura  Zig-Zag

Alta resistência

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

TelecomunicaçãoConstrução Civil Indústria
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Cinturão de segurança tipo paraquedista /abdominal confeccionado em fita de aramida.
Possui uma argola em “D” para conexão dorsal e duas alças em fita de aramida para conexão 
peitoral utilizados contra queda, duas argolas em “D” para conexão lateral (trabalho de 
posicionamento), duas alças em fita de aramida para conexão umbilical (trabalho em 
suspensão “resgate”).
•Acolchoado na lombar e nas pernas.
•Fivela duplas para ajuste no suspensório, na cintura e nas pernas.
•Fita secundária com ajuste na região peitoral.
•Engate rápido na região umbilical e nas pernas.
•Possui duas alças laterais como porta ferramentas.

Cinturão Tipo Paraquedista / Abdominal
Ref: AT 7032 Aramida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fita Primaria Fivelas duplas 
de ajustes Argolas em ‘’D’’ Acolchoado Costura Zig-ZagEngate Rápido

Largura 45mm Inox Inox Espuma EVA Alta resistênciaInox

ATIVIDADES:
Adequado para altas temperaturas e respingo de solda.

SEGURANÇA

Minist ério do
Trabalho e Em prego

IFBQ

FALCÃO
B A UER
OCP 003 INMETRO

TelecomunicaçãoConstrução Civil Indústria Florestal
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Talabarte “I” ou  Simples.
Ref: AT 707 FT ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “I” ou Simples de Segurança confeccionado em fita de poliéster, possui um conector classe 
A (Ancoragem) com abertura de 55mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm e 
Absorvedor de Energia (ABS).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “I” ou Simples de Segurança com absorvedor de energia possui fita de poliéster, dois 
conectores classe T (Terminal) com abertura de 17mm.     

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “I” ou Simples de Segurança confeccionado em fita de poliéster, possui um conector classe 
A (Ancoragem) com abertura de 55 mm e um laço costurado na fita.

Talabarte “I” ou  Simples.
Ref: AT 701 FT ABS

Talabarte “I” ou  Simples.
Ref: AT 707 FT 

Fita 
Poliéster 

Conectores Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência 

Fita 
Poliéster 45mm

Conector Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência 

Fita 
Poliéster  45mm

Conectores Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência 

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BA U ER
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BA U ER
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “I” ou Simples de Segurança possui corda de poliamida, um conector classe A (ancoragem) 
com abertura de 55mm e um  laço costurado na corda de PA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “I” ou Simples de Segurança possui corda de poliamida, um conector classe A (ancoragem) 
com abertura de 55mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm com Absorvedor de 
Energia (ABS).

Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Talabarte “I”ou Simples
Ref: AT 707 CAP

Talabarte “I” ou Simples
Ref: AT 707 PA  ABS

Talabarte “I”ou Simples
Ref: AT 707 PA

Poliamida 12mm
Costura Zig-Zag
Alta resistência 

Conector Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

Corda
Poliamida 12mm

Conector  Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “I” ou Simples de Segurança possui corda de poliamida com alma de aço, um conector classe 
A (ancoragem) com abertura de 55 mm e um laço costurado na corda de PA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Corda

Poliamida 12mm
Cabo de Aço Interno

 Alma de Aço
Conector Classe ‘’A’’ em Aço

Abertura de 55mm

Costura Zig-Zag

Alta resistência 
APLICAÇÃO:

Utilizado para retenção de quedas.

Corda

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BA U E R
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BA U E R
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BA U E R
OCP 003

INMETRO
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Talabarte de Posicionamento
Ref: AT 700 AJ MN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:
Utilizado para trabalho de posicionamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte de posicionamento em corda de poliamida de 15mm ajustável possui um protetor de corda com 
fechamento de velcro, dispositivo de giro com mosquetão oval de trava de rosca com abertura de  20 mm 
e conector classe T (terminal) com abertura de 17 mm.

Comprimento do Talabarte
160cm

Protetor de Corda
Fibra sintética 80cm

Dispositivo de Giro
Aço Inox 

Talabarte “I” ou  Simples.
Ref: AT 707 CAP ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “I” ou Simples de Segurança possui corda de poliamida com alma de aço, um conector classe A 
(ancoragem) com abertura de 55 mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm e 
Absorvedor de Energia (ABS).

Poliamida 12mm
Cabo Aço Interno

Alma de Aço
Conector Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência Abertura de 17mm

Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Conector Classe ‘’B’’ em Aço
Abertura de 20mm

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

Corda Conector Classe ‘’T’’ em Aço
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Talabarte “Y”
Ref: AT 707 YFT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de poliéster com 45mm de largura, dois conectores classe A 
(ancoragem) com abertura de 55 mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17 mm.

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de poliéster com 45mm de largura, dois conectores classe A 
(ancoragem) com abertura de 55mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm e 
absorvedor de energia (ABS).

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Talabarte “Y”
Ref: AT 707 YFT ABS

Conector Classe ‘’T’’ em AçoFita
Poliéster 45mm 

Conectores Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de poliéster tubular (elástica) com 45mm de largura, dois 
conectores classe A (ancoragem) com abertura de 55mm, um conector classe T (terminal) com abertura 
de 17mm.

Fita
Poliéster 45mm

Conectores Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência

Talabarte “Y” -  Fita Tubular
Ref: AT 707 YFE

Utilizado para retenção de quedas. 

Conector Classe ‘’T’ em AçoFita
Poliéster 45mm 

Conectores Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003 INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003 INMETRO
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Talabarte “Y” - Fita Tubular
Ref: AT 707 YFE ABS

Talabarte “Y”
Ref: AT 707 Y PA ABS

Talabarte “Y”
Ref: AT 707 Y PA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de poliéster tubular (elástica) com 45mm de largura, dois 
conectores classe A (ancoragem) com abertura de 55 mm, um conector classe T (terminal) com abertura 
de 17 mm e absorvedor de energia (ABS).

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Poliéster 45mm
Conectores Classe ‘’A’’ em Aço

Abertura de 55mm
Conector Classe ‘’T’’ em Aço

Abertura de 17mm
Costura Zig-Zag
Alta resistência

Corda

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Poliamida 12mm
Conectores Classe ‘’A’’ em Aço

Abertura de 55mm
Conector Classe ‘’T’’ em Aço

Abertura de 17mm
Costura Zig-Zag
Alta resistência

Corda

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança em corda de poliamida, dois conectores classe A (ancoragem) com abertura 
de 55mm e um conector classe T com abertura de 17mm.

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. 

Poliamida de 12mm
Conectores Classe ‘’A’’ em Aço

Abertura de 55mm
Conector Classe ‘’T’’ em Aço

Abertura de 17mm
Costura Zig-Zag
Alta resistência

Corda

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003 INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003 INMETRO

Talabarte “Y” de Segurança em corda de poliamida, dois conectores classe A (ancoragem) com abertura 
de 55mm e um conector classe T com abertura de 17mm e absorvedor de energia (ABS).



www.athenascintos.com.brs o l u ç õ e s   e m   a l t u r a

19

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui corda de poliamida com alma de aço, dois conectores classe A 
(ancoragem) com abertura de 55mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm.

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas.

Talabarte “Y”
Ref: AT 707 Y CAP

Talabarte “Y”
Ref: AT 707 CAP ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui corda de poliamida com alma de aço, dois conectores classe A 
(ancoragem) com abertura de 55mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm e com 
absorvedor de energia.

Corda
Poliamida de 12mm

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

Conectores Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Cabo de Aço Interno
 Alma de Aço

Corda
Poliamida de 12mm

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

Conectores Classe ‘’A’’ em Aço
Abertura de 55mm

Cabo de Aço Interno
 Alma de Aço

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de poliéster com 45mm de largura, dois conectores classe A 
(ancoragem) com abertura de 110 mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm com 
absorvedor de energia.

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Fita
Poliéster 45mm

Conectores Classe ‘’A’’ 
Abertura de 110mm

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
Alta resistência

Talabarte “Y”
Ref: AT 110 YFT ABS 

Talabarte “Y” Fita Tubular - 
Ref: AT 110 YFE ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de poliéster tubular (elástica) com 45mm de largura, dois 
conectores classe A (ancoragem) com abertura de 110mm, um conector classe T (terminal) com abertura 
de 17 mm e absorvedor de energia.

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.

Fita
Poliéster 45mm

Conectores Classe “A” 
Abertura de 110mm

Conector Classe “T” em Aço
Abertura de 17mm  Alta resistência

Costura Zig-Zag

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B AU ER
OCP 003

I NMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de Aramida com 45mm de largura, dois conectores classe A 
(ancoragem) com abertura de 55 mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm e com 
absorvedor de energia (ABS).

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas e atividades de altas temperaturas e respingos metálicos.

Fita
Aramida 45mm

Conectores Classe “A” em Aço
Abertura de  55mm

Conector Classe “T” em Aço
Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
 Alta resistência

Talabarte “Y”
Ref: AT 707 CY Aramida ABS 

Talabarte  “Y”
AT 110 CY Aramida ABS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Talabarte “Y” de Segurança possui fita de Aramida com 45mm de largura, um conector classe A 
(ancoragem) com abertura de 110mm, um conector classe T (terminal) com abertura de 17mm e 
Absorvedor de Energia (ABS).

APLICAÇÃO:
Utilizado para retenção de quedas e atividades de altas temperaturas e respingos metálicos.

Fita
Aramida 45mm

Conectores Classe “A” 
Abertura de 110mm

Conector Classe “T” em Aço
Abertura de 17mm

Costura Zig-Zag
 Alta resistência

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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Trava Quedas Retrátil 
 Ref: AT 7071 RT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Fita
Poliéster e comprimento de 2,5m

Utilizado para retenção de quedas.

Trava Quedas - Cabo de Aço 
Ref: AT 7074 - A

Trava Quedas Retrátil de fita de poliéster com 2,5m de comprimento, possui um conector classe T 
(terminal) com abertura de 17mm e um mosquetão de trava de rosca com abertura de 20mm.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Abertura de 17mm Alta Resistência

Conector Classe ‘’B’’ em Aço
Abertura de 20mm

Costura Zig-Zag

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:

Trava Quedas
Aço Inox Abertura de 20mm

Dispositivo Trava Quedas para cabo de aço 8 mm, possui travas internas arredondadas, mosquetão oval 
de rosca (abertura de 20mm) utilizado no ponto de conexão peitoral do cinturão tipo paraquedista 
/abdominal.

Deslocamento vertical em backup desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, 
trava automática em caso de queda.

Trava Quedas Retrátil - Fita/Cabo de Aço 
Ref: AT 7071 RT FT 6M - Ref: AT 7071 RT CA 6M 

Ref: AT 7071 RT CA 10M
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

•Diâmetro do Cabo de Aço: 5mm / Largura da fita: 20mm
•Comprimento: Fita 6 metros
                        Cabo de Aço: 6 a 10 metros
•Conector inferior de giro em 360º abertura de 17mm
•Equipamento contém indicador de impacto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
• O trava quedas retrátil é de uso individual 
• Deve ser usado juntamente com o cinturão tipo paraquedista/ abdominal. 
• Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava quedas 
• Sempre realizar a ancoragem no ponto de conexão dorsal do cinturão 
• Após suportar uma queda o equipamento deve ser enviado para o fabricante 
(manutenção)
 APLICAÇÃO:
• Equipamento de segurança em trabalho com diferença de nível, onde haja
risco de quedas e necessite de movimentação horizontal e vertical.

Conector Classe ‘’B’’ em Aço

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
B A U ER
OCP 003

INMETRO
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 Trava Quedas para Corda 
 Ref: AT 7070 AC - Aço

Trava Quedas para Corda 
 Ref: AT 7070 C - Aço Inox

Trava Quedas para Corda 
Ref: AT 7072 C 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Dispositivo Trava Quedas com extensor para corda de 12mm, possui travas internas arredondadas, 
conector classe T (abertura de 17mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou peitoral do cinturão tipo 
paraquedista / abdominal.

Trava Quedas
Aço Carbono

Deslocamento vertical em backup desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, 
trava automática em caso de queda.

Extensor
Fita de poliéster

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Com abertura de 17mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

APLICAÇÃO:

Dispositivo Trava Quedas com extensor para corda de 12mm, possui travas internas arredondadas, 
conector classe T (abertura de 17mm) utilizado no ponto de conexão dorsal ou peitoral do cinturão tipo 
paraquedista  / abdominal.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Trava Quedas
Aço Inox

Extensor
Fita de poliéster

Conector Classe ‘’T’’ em Aço
Com abertura de 17mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Deslocamento vertical em backup desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, 
trava automática em caso de queda. 

APLICAÇÃO:

Dispositivo Trava Quedas com extensor para corda de 12mm, possui travas internas arredondadas, 
dupla trava de fechamento, mosquetão oval trava de rosca (abertura de 20mm) utilizado no ponto de 
conexão dorsal ou peitoral do cinturão tipo paraquedista / abdominal.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Trava Quedas
Aço Inox

Extensor
Fita de poliéster

Conector Classe ‘’B’’ em Aço
Com abertura de 20mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Deslocamento vertical em backup desliza acompanhando o trabalhador em ascensão e descensão, 
trava automática em caso de queda. 

APLICAÇÃO:

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003

INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003 INMETRO

SEGURANÇA

Ministério do
Trabalho e Emprego

IFBQ

FALCÃO
BAUE R
OCP 003 INMETRO
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Descensor Auto Blocante
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Confeccionada

Alumínio

Equipamento utilizado em cordas em longas descidas com controle de velocidade e com sistema auto-
blocante. Possui na parte interna polia para corda de 10 á 12mm de diâmetro. Utilizado em esporte de 
aventura, rapel montanhismo, escalada, resgate.

Ascensor de Punho
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Confeccionada
Alumínio

Equipamento utilizado em trabalho em altura, resgate, espaço confinado ou acesso por corda.
Ascensor auto-blocante para mão esquerda ou direita, uso em corda com diâmetro de 8 a 13mm, contém 
manopla para conforto das mãos e dois orifícios na parte de baixo para conexões diversas.

Ascensor de Ventral
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Confeccionada

Alumínio

Equipamento ascensor sem empunhadura para trabalho de ascensão em cordas. Possui dois orifícios 
para conexão ao cinturão através de malha rápida Delta. Para uso em corda de 8 a 13mm de diâmetro.
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Polia Simples

Equipamento utilizado em corda até 12mm de diâmetro em atividades como: tirolesa, escaladas, 
alpinismo, resgate, içamentos de cargas etc.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Polia Dupla

Roldana

Equipamento utilizado em tirolesa, escaladas, alpinismo, resgate com cabos de aço de 12mm e cordas 
de poliamida de 13 mm.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Polia com rolamento carga máxima
30KN

Confeccionada
Alumínio

Equipamento utilizado em corda até 12mm de diâmetro em atividades como: tirolesa, escaladas, 
alpinismo, sistema de redução em resgate, içamentos de cargas etc.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Polia Dupla com rolamento carga máxima

30KN
Confeccionada

Alumínio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Polia com rolamento carga máximaConfeccionada

Aço Inox 25KN
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Descensor Freio Oito

Equipamento utilizado em cordas em longas descidas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Material Cor Utilizados 
em Cordas Carga de Ruptura

Alumínio Prata 9 a 16mm diâmetro 35KN

Equipamento utilizado em cordas em longas descidas.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Material Cor Utilizados 
em Cordas Carga de Ruptura

Alumínio Prata 9 a 16mm diâmetro 44KN

Descensor Freio Oito 
com Orelha
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Bolsa

•Após o uso deixar em local arejado. 
•A sacola deve ser mantida seca na parte interna.
•Não deixar os equipamentos úmidos no interior da sacola, isso
pode comprometer a resistência do produto.

Conector Oval

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Conector tipo Oval trava dupla roscada é utilizado em sistema de segurança pessoal como: içamentos, 
amarração, fixação de cargas, rapel, alpinismo, resgate, etc.

Aço
Material Carga de Ruptura

23KN
Abertura
20mm

Confeccionado com tecido nylon 840 PVC, resistente a água com 
as seguintes medidas: 50cm (A) X 26cm (L) X 18cm (P), com 
capacidade de 23 litros, costura reta, fundo com reforço de PVC, 
fechamento tipo saco estanque com fivelas de nylon, visor de 
identificação e alça de mão com reforço de PVC.

USO RECOMENDADO:
Armazenar e transportar cordas e equipamentos.

 RECOMENDAÇÕES:

Conector dupla trava automática é utilizado em sistema de segurança pessoal como: içamentos, 
amarração, fixação de cargas, rapel, alpinismo, resgate, etc.

Conector ‘’D’’ Dupla 
Trava Automática

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Material Carga de Ruptura
Alumínio 25KN

Abertura
20mm



Fone:       -    www.athenascintos.com.br(11) 3932-7818
Av. José Maria de Faria, 130 - Lapa de Baixo - 05038-190 - São Paulo/SP - Brasil
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