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1. RESULTADO FORNECIDO
1.1.

Pesquisa e/ou levantamentos para indicação de Normas

 ABNT NBR 16046-1:2012 – Redes de proteção para edificações - Parte 1:
Fabricação da rede de proteção
Protection nets for buildings - Part 1: Protection net manufacturing
Escopo: Esta Norma especiﬁca os requisitos mínimos para fabricação de
redes de proteção para ediﬁcações.
Esta Norma se aplica a redes para proteção de janelas, sacadas, escadas,
mezaninos, parapeitos, ﬂoreiras e outras aplicações semelhantes
destinadas à segurança e proteção em ediﬁcações.
Esta Norma não se aplica a redes utilizadas em piscinas, quadras, aviários,
canis, gatis e outras aplicações semelhantes.
Esta Norma não se aplica a redes instaladas na posição horizontal, onde
ocorra esforço permanente ou temporário sobre a rede.
Esta Norma não se aplica a produtos que contenham ﬁos metálicos.

 ABNT NBR 16046-2:2012 – Redes de proteção para edificações Parte 2:
Corda para instalação da rede de proteção.
Protection nets for buildingsPart 2: Rope for protection net installation
Escopo: Esta Norma especifica os requisitos mínimos de fabricação de
cordas utilizadas para instalação de redes de proteção fabricadas conforme
ABNT NBR 16046-1.

 ABNT NBR 16046-3:2012 – Redes de Proteção para Edificações Parte 3:
Instalação.
Protection nets for buildingsPart 3: Installation
Escopo: Esta Norma especifica os requisitos mínimos para instalação de
redes de proteção para edificações, fabricadas de acordo com a ABNT NBR
16046-1.
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2. TERMINOLOGIA TÉCNICA ÚTIL
Rede de proteção
Conjunto de malhas não metálicas entrelaçadas, destinado a proteger as
pessoas que permanecem ou circulam na sua proximidade contra o risco de
queda fortuita, sem, no entanto, impedir sua passagem voluntária.

3. REFERÊNCIA NORMATIVA
ABNT NBR 14270 - Elementos de ﬁxação – Buchas plásticas de expansão –
Especiﬁcação, entre outras.
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