INSTRUÇÃO TÉCNICA

INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO E
CUIDADOS A TER NA UTILIZAÇÃO DOS
PRODUTOS PRÉ-FABRICADOS

Código: IT 68 (2)
Elaborado por:
ENGº PROJECTISTA
Aprovado por:
ADMINISTRAÇÃO
Data:

18-01-2010

1. OBJECTIVO
Descrever a metodologia de manutenção e os cuidados a ter na utilização dos produtos pré-fabricados.

2. ÂMBITO
Produtos pré-fabricados produzidos na VIGOBLOCO.

3.DEFINIÇÕES
Nada a referir.

4.DOCUMENTOS / IMPRESSOS
EN 13369; EN 13225; EN 1168; EN 13747 ; EN 14992

5.DESCRIÇÃO

1.

Características de superfície

Os produtos pré-fabricados têm faces lisas (as que estão em contacto directo com o molde), ficando no entanto
uma das faces com um acabamento menos perfeito (face de enchimento). Nos elementos alvos de uma
betonagem complementar em obra, a face de enchimento será especialmente rugosa no intuito de melhorar a
interface entre as duas superfícies de betões com idades diferentes.
As arestas visíveis dos elementos devem ser “chanfradas” no intuito de evitar/minimizar potenciais arestas
quebradiças nos produtos durante o seu transporte/montagem ou na sua utilização quotidiana.
As especificações relativas às características de superfície e respectivas medições do produto acabado encontramse descritas na nossa IT-63.
2.

Utilização

Os elementos acima mencionados deverão ser utilizados exclusivamente para as acções para as quais foram
dimensionados / projectados.
Não devem ser realizadas quaisquer alterações aos produtos, ao seu uso ou funcionamento sem a prévia
aprovação da entidade produtora.
3.

Manutenção

No intuito de não alterar as características do produto: tonalidade, acabamento da superfície, aspecto geral, etc…,
não deverá ser aplicado nenhum produto ou utensílio de limpeza agressivo (física ou quimicamente).
Aconselhando-se por isso a limpeza dos elementos apenas com água sob pressão reduzida ou nula.
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6. SEGURANÇA & AMBIENTE
Em todas as fases descritas nesta Instrução técnica devem ser cumpridos os procedimentos de Segurança
e Ambiente implementados, salientando-se as seguintes regras:
Equipamento protecção individual obrigatório:
• Capacete;
• Botas c/ palmilha e biqueira aço;
• Luvas;
• Colete;
A operação de tensionamento deverá ser executada com o operador colocado atrás da guarda de protecção do
macaco tensor, com a máxima precaução uma vez que os aços estão sob tensão.
Resíduos:
•
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Qualquer resíduo gerado durante as actividades descritas deve ser tratado
conforme a IT “Gestão de Resíduos” e todos devem ser devidamente
separados e geridos para valorização sempre que possível.
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