Manual Técnico

ANDAIME FACHADEIRO

O Andaime Fachadeiro é ideal para revestimento em fachadas. A estabilidade
na estrutura é devido ao travamento em X ou guarda-corpo, proporciona
maior segurança aos usuários, o que faz do Andaime Fachadeiro um dos mais
modernos e funcionais do mercado.

Acessórios

PEÇAS

Piso
Metálico

Guarda-corpo

Painel Vertical

Painel Vertical
com Escada

Barra de Ligação

X de Travamento

As peças de contraventamento devem ser fixadas nos montantes por meio
de encaixe em pinos, devidamente travadas ou contrapinos, de modo que
assegurem a estabilidade e o alinhamento necessário ao andamento.
Torre Montada

Sapata
Fixa

Sapata
Ajustável

Lastro
Removível

Escada
Marinheiro

Suporte
de Rodapé

informações técnicas
- A montagem do andaime fachadeiro precisa ser executada por pessoal qualificado
e com experiência; a supervisão deve caber a pessoa habilitada.
- A estabilidade de cada um dos elementos deve ser garantida desde o início
da montagem, por dispositivos rígidos e apropriados (estais e ancoragem) e
verificação periódica do prumo.
- O acesso vertical deve ser feito por meio de torres ou escadas incorporadas à
estrutura. Sua instalação deve ser feita conforme o andamento da montagem.
- O operário deve sempre utilizar cinturão de segurança do tipo pára-quedista,
capacete e luva de raspa.
- Os montantes precisam permanecer ligados e cerrados em uma placa de base.
- As cargas devem estar apoiadas e distribuídas sobre sapatas e estas, por sua
vez, estarem apoiadas em solo resistente, para agirem como amortecedores e
permitirem uma compactação suave.
- Os montantes e painéis do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados
com parafusos, contrapinos, abraçadeira ou similar.
- Na montagem de andaimes fachadeiros deve-se seguir as instruções da
Andmax Express e utilizar as conexões e acessórios da maneira correta. Devese dar especial atenção à proteção contra o contato com instalações elétricas
provisórias.
- A movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou
desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou por
sistema próprio de içamento.
segurança
As amarrações na fachada constituem aspecto de fundamental importância no
uso do andaime fachadeiro. Para garantir sua firmeza e, assim, a segurança dos
operários que se utilizam do andaime, deve ser:
• Executar travamentos bem feitos entre os quadros verticais ou horizontais
e a fachada;
• Em torres isoladas, fazer as amarrações a cada 10m2, independentemente
da altura;
• Em torres contínuas (base maior que 2,5m):
- amarrar a cada 30m2 para alturas até 10m
- amarrar a cada 20m2 para alturas até 10m à 30m
- amarrar a cada 10m2 para alturas maiores de 30m.
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