
Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a 
aplicação do produto.

1. Posicione o centro do Laço Plástico de Topo sobre o centro 
do isolador, com ambas as pernas paralelas ao condutor.

Laço PLástico de Topo

Laço PLástico de Topo

ABRIL 2015

ATENÇÃO: Os Laços Plásticos de Topo são indicados para uso em condutores com 
cobertura protetora. Baseado em experiências de campo esses Laços podem ser usados 
em linhas de até 15 kV, cujo projeto elétrico tenha sido feito considerando o uso de cabos 
cobertos e laços plásticos.

2. Segure o Laço com as duas mãos conforme mostrado. 
Pressione levemente para baixo e gire no sentido horário 
de tal maneira que ambas as pernas passem por baixo 
do condutor.

Perna

Centro

Perna
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CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA
Este manual de instalação não foi elaborado para substituir  as normas de construção ou de segurança de nenhuma  
companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não 
seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental 
com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o 
produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente 
familiarizadas e capacitadas para isto.
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3. Continue girando o Laço Plástico no sentido horário em  
torno e abaixo do pescoço do isolador até  que  as pernas 
do Laço estejam novamente paralelas ao condutor. Neste 
ponto o Laço se encaixará no pesoço do isolador.

4. Inicie a aplicação de uma das pernas do Laço conforme 
mostrado. 

5. Aplique a outra perna do Laço. Pressione levemente com 
o polegar as pontas do Laço para  terminar a aplicação 
sobre o condutor. 

6. Aplicação concluída do Laço Plástico de Topo.
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