Responsabilidades
Cliente: Instalar e manter a proteção
nas aberturas da caixa para as portas
de pavimento dos elevadores conforme
Norma NR18.

O fechamento correto dos vãos de acesso
às Caixas dos Elevadores nos edifícios em
fase de construção garante a segurança de
todos na obra.
Caso não haja o cumprimento das
especificações citadas no documento,
o responsável pela obra será notificado
formalmente que a montagem dos
elevadores não será iniciada até que seja
feita a adequação necessária. Será anexado
no termo do aviso do local como um item
impeditivo da montagem. A programação
ocorrerá após a regularização da proteção.
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Montagem Atlas Schindler: Entregar
ao responsável da obra o documento
de “Proteção para os vãos de porta de
pavimento” e fornecer orientações para
que seja providenciada a proteção, bem
como conferir, durante visitas ao local, se
a proteção está em conformidade. Manter
as proteções instaladas durante todo o
período anterior à instalação das portas
definitivas, exceto quando a operação
exigir a retirada das mesmas.

A Atlas Schindler quer o
melhor para sua obra.

Proteção para vãos de acesso às Caixas dos Elevadores
Cuidados e precauções para edifícios em fase
de construção.

A Atlas Schindler quer estar sempre ao seu lado.

www.atlas.schindler.com
Elevadores Atlas Schindler
Avenida do Estado, 6116
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918
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Para outras informações e orientações sobre o
correto fechamento das aberturas para portas de
pavimentos na sua obra, entre em contato conosco.

Segurança e proteção estão no
dia a dia da Atlas Schindler.
instalados equipamentos Atlas Schindler,
o foco é proteção. No caso específico de
edifícios em fase de construção, os cuidados
devem considerar todos os procedimentos
para o fechamento dos vãos de acesso às
Caixas dos Elevadores.

Então, qual a maneira correta de proteger os vãos de acesso
às Caixas dos Elevadores?
De acordo com a Norma NR18, a cada
pavimento pronto esses vãos devem ter
fechamento provisório de, no mínimo, 1,20m
de altura e largura variável necessária para
o fechamento total, com material resistente

Imagens ilustrativas

Uma das prioridades da Atlas Schindler
é garantir a segurança das pessoas em
qualquer situação que envolva seus produtos
e serviços. Desde os usuários dos elevadores,
passando pelos técnicos de manutenção
e pelos funcionários nas obras onde serão

Detalhe da proteção para as portas de pavimentos
frontais (com madeirite).

(tipo madeirite e telas), seguramente fixado à
estrutura, até a colocação definitiva das portas
dos elevadores, evitando, assim, queda de
trabalhadores e projeção de materiais.
Nota: embora a tela atenda à Norma NR18, é extremamente vantajosa a utilização do madeirite, pois o mesmo tem maior
vida útil, reaproveitamento em outras obras após a instalação do elevador, maior resistência a impactos e não permite a
queda no poço de pequenos objetos que podem passar através da tela. A opção de fechamento total do vão com madeirite,
além das vantagens acima citadas, ofecere proteção total contra queda de objetos no poço do elevador.

Detalhe da proteção para a porta de pavimento frontal (com tela).

Imagens ilustrativas
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Detalhe da proteção para as portas de pavimentos
frontais (opção trava giratória).

