PROTESP
Protetor Espiral para Braçadeiras
Fixas e Giratórias em Andaimes.

CARACTERÍSTICAS
DO PRODUTO

1º Proteção efetiva de capa sobre braçadeiras contra lesões dos usuários de andaimes, principalmente em
rotas de fuga;
2º Material leve e 100% reciclável (contribuindo com o Selo Verde);
3º Produzido em polipropileno de alta resistência e na cor “amarelo segurança”;
4º Facilidade de instalação e ﬁxação eﬁcaz evitando que se solte mesmo após vários contatos sicos;
5º Possibilidade de montagem em quaisquer posições e ângulos sobre braçadeiras ﬁxas ou giratórias;
6º Melhoria da durabilidade das braçadeira devido a proteção às intempéries;
7º Possui furos impedindo acúmulo de água evitando proliferação de pragas ou insetos.
8º Produto com Patente Requerida: INPI sob nº: BR 202012027844-3.
Montagem do protetor sobre braçadeira ﬁxa.

3 ori cios que ajudam a evitar
o acúmulo da água.

Fixação com braçadeira de cremalheira,
mantém o protetor ﬁrme.

Montagem do protetor sobre braçadeira articulada.

Em paralelo.

Ângulo variável.

SEGURANÇA
Protetor fabricado pela Espiral Engenharia e desenvolvido pela necessidade de ..........proteger ainda
mais os proﬁssionais que trabalham com andaimes.

Proteção que evita que o usuário se lesione ou daniﬁque o seu uniforme,
inclusive o Resistente a Fogo (RF), nas pontas agudas das braçadeiras
durante a execução de suas tarefas e principalmente em casos de
emergência que necessite evacuação rápida.

A Espiral Engenharia está há 15 anos no mercado capixaba onde é considerada

www.comvixcom.com.br

SOBRE A ESPIRAL
hoje a maior empresa de engenharia de acesso com andaimes em parques
industriais, navais, plataformas petrolíferas e construção civil e também presta
serviços de qualidade e segurança para todo o Brasil.

Com sua matriz localizada em Serra/ES, e ﬁliais nas cidades do Rio de Janeiro/RJ,
Belo Horizonte/MG, Camaçari /BA, Aracaju/SE e Santos/SP, a empresa sempre
focou seu trabalho no atendimento às necessidades do mercado, investindo em
novas tecnologias como andaime de encaixe MULTILOC®, acesso mecanizado
das plataformas elevatórias e o sistema veloz e econômico de formas prontas
para a construção civil.

A Espiral também se destaca pelas certiﬁcações que conquistou nesses 15 anos. A
ISO 9001 alcançada em 2005 e atualizada em 2009; E as ISO 14001:2004 e
OHSAS 18001:2007 comprovando que é uma empresa responsável e
comprometida com o meio ambiente, saúde e segurança, além de atender a todos
os requisitos legais, técnicos e econômicos exigidos pelo CRCC da Petrobrás.

www.espiral.eng.br
ESPÍRITO SANTO (Matriz)
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RIO DE JANEIRO
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SÃO PAULO
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