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 Processo de produção de uma manga em poliuretano POLYSAFE 2 lados.

 Fase de secagem do revestimento nas cintas: são necessárias no
mínimo 48 horas para fi xar o poliuretano ás cintas.

 Revestimento numa cinta sem fi m.

D esde á 10 anos, temos investido 

sem limite em todos os domínios 

relacionados com a segurança. O poliuretano 

é sem dúvida um dos materiais mais 

resistentes em termos de cintas de elevação 

e amarração para a manutenção de produtos 

cortantes ou tratamento acentuado. 

Somos uma das empresas, lideres no nosso 

mercado no que respeita a qualidade dos 

nossos produtos e pela nossa capacidade de 

resposta.

Nas páginas a seguir, gostaríamos de 

salientar a oferta de várias possibilidades 

de protecção de cargas e cintas em 

poliuretano. O nosso experencia na área do 

poliuretano é reconhecido no mundo inteiro 

entre os profi ssionais.

PRODUÇÃO POLIURETANO
100% Fabricado em França

Deixe o nosso departamento de engenharia
estudar os seus pedidos/necessidades.

Comprometemo-nos a dar resposta em curto prazo.


A nossa 
experencia…

A CAPACIDADE
DE RESPOSTA
Dispomos de um stock impor-
tante de mangas em poliuretano
de 2 faces.
Permite-nos fabricar stock 
muito rapidamente de todos os 
outros produtos com um reves-
timento em poliuretano.
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As mangas poliuretano POLYSAFE 
protegem eficazmente as cintas de elevação, 
estropos e cabos na manipulação de cargas 
com arestas cortantes.

São constituídos de elastómeros de 
poliuretano transparente especificamente 
resistentes ao desgaste e ao rompimento 

quando a espessura seja igual ou superior 
a 5 mm. As mangas POLYSAFE são a 
solução perfeita para a protecção das 
cintas.

A superfície interna é feita com uma 
bainha que permite a fácil introdução 
e protege as cintas. Para uma maior 

protecção, em determinadas bainhas 
podem incluir-se fios de aço. Graças à sua 
excelente aderência, no caso de superfícies 
escorregadias, as mangas POLYSAFE 
evitam o deslizamento das cintas.

MANGA POLYSAFE

Ref. FP1
MANGA 1 FACE

Ref. FP2
MANGA 2 FACES

Largura
total 

A
mm

Largura
interior

B
mm

Altura
interior 

C
mm

Espessura
da manga

D 
mm

Para cinta
de largura
máxima

mm

Peso
1 face
kg/ml

Peso
2 faces
kg/ml

30 30 50 35 10 5 30 0,60 1

50 50 70 55 10 5 50 0,80 1,30

60 60 80 65 12 5 60 0,90 1,45

75 75 95 80 12 5 75 1 1,70

90 90 110 100 12 5 90 1,05 1,90

100 100 120 110 12 5 100 1,25 2,05

120 120 145 130 12 5 120 1,45 2,40

150 150 170 160 12 5 150 1,70 2,50

180 180 200 190 12 5 180 1,90 3,20

240 240 270 250 20 8 240 3,80 6,30

300 300 330 320 20 8 300 4,85 8,05

Comprimento padrão: 4 ou 5 metros. Comprimento máximo disponível: 6 metros.
Propriedades físicas : Duração Shore: 80 ± 5 (DIN 53505) - Factor de alongamento: 500% (DIN 53504) – Resistência ao Rasgo: 
75 N/mm (DIN 53515) - Abrasão: 55 mm3 (DIN 53516). VValores indicativos, sujeitos a alterações.

A
B

D
C

A
B

D
C

Manga de Protecção em Poliuretano de 1 face (FP1) ou 2 faces (FP2)
Soluções adequadas para a árdua movimentação de cargas

Ref : FP1

1  Alta resistência estrutural
2  Alta resistência ao desgaste e corte
3  Excelente protecção das lingas

4  Boa elasticidade
5  Impede o deslizamento da carga
6  Adequado para ambientes químicos

De acordo com as suas necessidades, 
as mangas POLYSAFE podem ser 
tingidas em várias cores, a fi m de 
maximizar a segurança do seu pessoal. 
Entre em contacto connosco para mais 
detalhes.

A manga deslizante permite uma colocação na posição perfeita e sem vincos.

Ref : FP2
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O revestimento poliuretano POLYSAFE pode 
ser aplicado em um ou dois lados, em cintas 
que vão até 300 mm de largura. Revestimen-
tos POLYSAFE são processados em qualquer 
tipo de cinta - com ou sem argolas – a todo o 
seu comprimento, se for necessário. 
O revestimento POLYSAFE em ambos os lados 
permite uma protecção perfeita contra líqui-
dos. Graças às suas propriedades de aderên-

cia, o revestimento POLYSAFE é recomendado 
para a movimentação de cargas, tais como 
condutas e tubos. O POLYSAFE revestimen-
to aumenta a protecção de cargas frágeis 
(condutas e tubos de aço inoxidável, etc.)

Aviso : garantir um bom posicionamento da carga 
antes do levantamento, especialmente,sobre 
superfícies adesivas.

Ref. EP1
REVESTIMENTO 1 FACE

Ref. EP2
REVESTIMENTO 2 FACES

Largura
da cinta 

mm

Largura total 
A

mm

Espessura
do Poliuretano

D
mm

Peso
do Poliuretano 

1 face
kg/ml

Peso
do Poliuretano 

2 faces
kg/ml

30 30 30 40 5 0,75 1,20

50 50 50 60 5 0,90 1,50

60 60 60 70 5 0,95 1,60

75 75 75 85 5 1 1,65

90 90 90 100 5 1,15 1,90

120 120 120 130 6 1,50 2,20

150 150 150 160 6 1,85 2,85

180 180 180 190 8 2,60 3,95

240 240 240 260 8 4,40 5

300 300 300 320 8 5,50 7,80

Propriedades físicas : Duração Shore: 80 ± 5 (DIN 53505) - Factor de alongamento: 500% (DIN 53504) – Resistência ao Rasgo : 
75 N/mm (DIN 53515) - Abrasão: 55 mm3 (DIN 53516). Os valores são indicativos, sujeito a alterações.

REVESTIMENTO - POLYSAFE

Ref : EP1

A

D

A

D

Perfeita protecção durante a movimentação de cargas frágeis
Cintas revestida a poliuretano em conformidade com a norma EN 1492-1

e cumprindo com a Directiva Europeia 98/37/CE alterada – Factor Segurança 1:7

O revestimento em poliuretano prolonga a duração de vida das cintas quando se trata da movimentação de cargas que podem escorregar
facilmente como tubos e condutas.

Ref : EP2

 IMPORTANTE : O revestimento é usualmente aplicado a toda a superfície da cinta (excepto 
alças). Para quaisquer outras especifi cações com revestimentos, entre em contacto connosco.

 OBSERVAÇÃO : Enquanto 
as cintas equipadas com mangas 
POLYSAFE poliuretano estão de-
senhadas para deixar as cintas 
correrem livremente no seu inte-
rior, as cintas que tenham sido 
fabricadas com revestimento de 
poliuretano POLYSAFE podem não 
se posicionar correctamente e 
por consequência, podem levar a 
vibrações consideráveis.

Protecções
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POLIURETANO PROJECTADO

O poliuretano projectado, aplicado directa-
mente no tecido da cinta, garante uma exce-
lente penetração dos elastómeros no tecido.

Uma fina camada (0,5 a 1 mm) é suficiente 
para proteger cintas contra a abrasão e 
humidade, mas não é adequado contra 
produtos químicos (neste caso utilizar um 
revestimento em POLYSAFE).
O poliuretano pulverizado é aplicado em um 
ou ambos os lados das cintas e em rolos de 
cintas (máximo 50 metros).

Exemplo de uso : elevação de cargas com uma 
superfície áspera, tais como tubos, blocos 
de mármore, barras de aço, e de qualquer 
utilização em construção de estradas.

O poliuretano pulverizado fornece algumas propriedades de resistência a cintas em contacto com alguns produtos
químicos específicos. Entre em contacto connosco para mais informações.

 Projecção sobre alça (categoria 2)

 Projecção sobre cintas de todas as dimensões Projecção sobre cinta redonda

 Projecção sobre cintas de amarração

EXEMPLO DE PROJECÇÃO 
DE POLIURETANO PULVERIZADO

Quando protecção significa flexibilidade

1  Protecção do tecido contra
 abrasão e humidade
2  Duração de vida prolongada
3  Alta flexibilidade

Protecções
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Ref : POLYNAPPE

Designação
 CMU

kg
Ø cabo 

mm
Dimensões em mm (valores aproximados) Peso

kg/mlA B C D E

01 2 500 4 66 14 190 90 22 2,40

02 4 000 5 80 15 230 110 25 3,25

03 6 000 6 94 16 240 115 28 4,10

04 7 000 7 108 17 290 140 31 5,10

05 9 000 8 122 18 340 165 34 6,30

06 11 000 9 136 19 390 190 37 7,40

Ref : POLYNAPPE/FP2

A cinta POLYNAPPE combina fl exibilidade e 
resistência e é constituída por um conjunto de 
14 cordões de cabo de aço e revestida com 
mais poliuretano. Fabricados a partir de um 
único cabo, cada extremidade é composta por 
uma alça de cabo. (estrope grelinée tipo de 
cabo de aço) e revestido com poliuretano para 
a sua protecção.

POLYNAPPE
Solução adaptada á manutenção de produtos frágeis

Factor de segurança 1:5

Especialmente concebidos para produtos pesados e cortantes
Fabrico de 2,5 a 11 T, comprimento sobre medida

Factor de segurança 1:5

O POLYNAPPE equipado de uma manga poliuretano, deslizante, é 
especifi camente apropriado para a elevação de rolos (ver desenho 
à direita). O risco de rasgos e danos é quase nulo durante o 
levantamento da operação : a manga deslizante permite que a 

cinta deslize facilmente, levando a uma perfeita tensão. No caso 
de elevação sem uma manga poliuretano deslizante, o risco 
de rasgos e danos é maior (ver desenho à esquerda: Zona de 
potenciais rasgos).

POLYNAPPE/FP2

A LINGA POLYNAPPE/FP2 
é altamente recomendável 

para a movimentação de rolos.

Apenas revestimento

Zona
de rasgo

 

Com manga deslizante

Manga  

Polynappe  

E - Manga poliuretano
2 faces Espessura

Grampo
de aço

Revestimento poliuretano
2 faces largura espessura

Argolas de cabos flexiveis

Fundo da alça revestido a poliuretano

D

C

 INFORMAÇÕES DO PRODUTO : Como não é necessário um molde para a
sua produção, a linga POLYNAPPE pode ser personalizada com um simples pedido.

Especialmente concebidos para produtos pesados e cortantes

Protecções
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Avançada tecnolo-
gia fornecendo uma 
segurança e fi abili-
dade na manipula-
ção de mercadorias 
frágeis.

Um desenho origi-
nal : a linga POLICAL 
é praticamente in-
destrutível e protege 
a sua frágil merca-
doria durante o seu 
manuseamento.

A POLI-CAL é feita com um estropo 
de cabo único. Cada extremidade 
inclui um sapatiho que protege o 
cabo de desgaste prematuro. Isso 
faz com que o posicionamento da 
linga sobre o gancho seja mais fá-
cil. A linga POLI-CAL é totalmente 
revestida a poliuretano com alta 
qualidade.

As lingas POLY-CAL® 
resistem :
Cortes dos produtos
Perfuração
Abrasão
Cerceamento
Químicos
Variações de temperaturas.

A linga POLY-CAL® é :
Impermeável à água do mar
Isolante
Extra plana
Escorrega facilmente sob cargas
Flexível
Fácil de manipular

A linga POLY-CAL® :
Fornece uma protecção total a cargas
 frágeis

Não provoca danos às cargas durante
 o seu manuseamento

 Factor Segurança testado e aprovado nas instalações 
 de testes certifi cados

 Fácil de inspeccionar devido à transparência do poliuretano

 Nenhum risco de ferimento para os utilizadores

 Nenhum risco de ruptura por laceração

A LINGA POLY-CAL® ASSEGURA 

Ref : POLY-CAL

Patentiado

POLY-CAL®

Tecnologia de ponta e concepção original
Factor de Segurança 1:5

Protecções
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Designação
 CMU

kg
Comprimento

m
Largura

m
Dimensões em mm Peso

kgEspessura A B

1500/1.5 1 500 1,5 50 15 122 70 2,7

1500/2 1 500 2 50 15 122 70 3,6

1500/2.5 1 500 2,5 50 15 122 70 4,5

1500/3 1 500 3 50 15 122 70 5,4

1500/4 1 500 4 50 15 122 70 7,2

1500/4.5 1 500 4,5 50 15 122 70 8,1

1500/5 1 500 5 50 15 122 70 9

1500/6 1 500 6 50 15 122 70 10,8

1500/6.5 1 500 6,5 50 15 122 70 11,7

1500/7 1 500 7 50 15 122 70 12,6

1500/8 1 500 8 50 15 122 70 14,4

1500/8.5 1 500 8,5 50 15 122 70 15,3

2500/2 2 500 2 60 20 160 72 5,6

2500/2.5 2 500 2,5 60 20 160 72 7,5

2500/3 2 500 3 60 20 160 72 8,9

2500/4 2 500 4 60 20 160 72 11,7

2500/4.5 2 500 4,5 60 20 160 72 13,1

2500/5 2 500 5 60 20 160 72 14,5

2500/6 2 500 6 60 20 160 72 17,3

2500/6.5 2 500 6,5 60 20 160 72 18,7

2500/8 2 500 8 60 20 160 72 22,9

5000/2.5 5 000 2,5 100 20 160 72 12,5

5000/4 5 000 4 100 20 160 72 20

5000/6 5 000 6 100 20 160 72 30

5000/8 5 000 8 100 20 160 72 40

10000/4 10 000 4 130 25 195 90 36

10000/6 10 000 6 130 25 195 90 54

10000/8 10 000 8 130 25 195 90 72

Propriedades físicas : Duração Shore: 80 ± 5 (DIN 53505) – Carga até Ruptura: 30 MPa (DIN 53504) – Factor de alongamento: 500%
(DIN 53504) – Resistência ao Rasgo: 75 N / mm (DIN 53515) - Abrasão: 55 mm3 (DIN 53516) - Dieléctrica. Valores indicativos, sujeita a alterações.

Características químicas
 Alta resistência aos produtos químicos,

 Alta resistência ao envelhecimento e névoa salina (permanece sempre 
 transparente o que permite o controlo visual da cinta dos cabos),

 A faixa de temperatura é de -30 ° C até +70 ° C.

PROPRIEDADE DOS ELASTÓMEROS POLIURETANOS

Ref : POLY-CAL

B

A
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