COMO MANTER SUA ESCADA SEMPRE NOVA

ARMAZENAMENTO DAS ESCADAS
As escadas devem ser mantidas em local, coberto,
seco, com boa ventilação e que permita fácil acesso.
Se possível, manter as mesmas na embalagem
original até a primeira utilização.
Evitar a permanência sobre veículos.
Não guardar escadas em local onde são
armazenados ou manipulados líquidos inflamáveis.
As escadas extensíveis devem estar recolhidas e
devidamente travadas.

ACONDICIONAMENTO NOS VEÍCULOS
Só coloque a escada em veículo adequado e
equipado para tal. Nunca jogue a escada no chão ou
em cima do veículo.
Os Rack’s dos veículos devem ser protegidos por
uma camada espessa de borracha, evitando danos
aos perfis da escada. A escada dever ser amarrada
firmemente ao rack com correia apropriada.
Deve estar atento ao estacionar os veículos com a
escada, evitando a colisão das mesmas com muros,
telhados, paredes, etc.
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ACIONAMENTO DAS ESCADAS EXTENSÍVEIS
Ao tirar a escada do carro carregue-a em pé, se a
distância for curta. Se a distância for longa carregue-a
no ombro, escadas maiores que 4M devem ser
manuseadas por duas pessoas.
Posicione-se de costas para o poste. Coloque a escada
com a parte fixa voltada para o poste.
Segure no degrau mais alto que o braço alcançar e pise
no primeiro degrau.
Puxe a escada pela corda até a altura desejada.
Atingindo a altura desejada, a escada estará de frente
para o poste sem perigo de acidentes.
Ao término do trabalho repita a instrução anterior,
desta vez destravando a catraca. Para destravar a
catraca, puxe levemente a corda fazendo o gancho
passar o degrau de apoio e deixe descer lentamente
a escada móvel.

LIMPEZA DAS ESCADAS
As marcas de pegadas e manchas leves
podem ser apagadas com um pano úmido.
Se as manchas forem difíceis de retirar, você
pode fazer uma solução de água morna com
um pouco de sabão neutro, limpar a escada e
depois enxugar com um pano seco.
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Tenha sempre um check list de inspeção das
escadas antes de utilizá-las. É necessário
verificar a estrutura dos perfis laterais, acessórios
(sapatas, catracas, roldana, corda, cinta de
apoio ao poste) a cada utilização das escadas.
Caso alguns destes acessórios apresentem
inconformidade, será necessária a substituição
imediata.
O reparo dos montantes só poderá acontecer
sob orientação do fabricante.

SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS ACESSÓRIAS
Alguns componentes da escada podem ser substituídos,
quando identificados durante a inspeção do produto:
• Sapatas
• Cinta/Encosto
• Guia com aba
• Bandeirola
• Corda
• Roldana/Cavalete
• Guia L
• Olhal e gancho lateral

