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Equipamentos de trabalho em altura con Marcado CE

Aqueles andimes, comsiderados máquinas, que dispõe da marca
CE (por ser de aplicação uma normativa especifica em materia de
comercálização) de manual de instruções e declaracão de conformidade.

São as plataformas sustenidas de nível variável de funcionamento
manuela ou motorizadas e andaimes de engrenagem ou de viga:
Andaimes suspensos manuais e andaimes suspensos motorizados.
Plataformas de deslocamento sobre viga.

Equipamentos de trabalho em altura Normalizados

Os andaimes fabricados de acordo com uma norma UNE e UNE-EN,
que dispõe do correspondente marcado do produto e estão avalados pelo
marcado do fabricante conforme a norma, de uma evaluação da conformidade
e certificação pela entidade diferente a  do  fabricante, de um  manual do produ-
to e de um manual de instruções não dispõe da marca CE, porque não sao
aplicadas nenhuma normativa específica em materia de comercilização.

São os denominados andaime de fachada e configurados por diferentes
elementos pre-fabricados, como marcos, pórticos, escadas etc...Que se unem
por simples acoplamentos em pontso fixados dos seus componentes:

Primero grupo: Andaimes de serviço e de trabalho, fabricados de acordo
com as normas UNE-EN 76502;1990(hd-1000).
Andaime Europeo.

Segundo grupo: Andimes de fachada com componentes pré-fabricados
de acordo com a norma UNE-EN 12840, partes 1 e 2 de 2003,
satisfazendo os requisitos da norma UNE-EN 12.811, partes 1,2 e 3 de
2003:
Andaimes de Marco.
Andaimes Multidirecionais.

Dentro deste grupo e de acordo com a norma UNE-EN 1.004 de 2006
Torres de trabalho móveis
Torres de ascesso

Equipamentos de trabalho em altura Não Normalizados

Aqueles que não cumplão com os requisitos anteriores podendo dispor ou
não da configuracão tipo geralmente reconhecida ou de nota de cálculo
da sua resistência e establilidad e indicada pelo fabricante.
         .
Os mas utilizados são os denominados andaimes metálicos modulares ou
andaimes de escadinha por causa da configuracão do módulo ou
tramo do andaime, também chamados “Andaimes Tradicionais”,
coexistindo com eles uma variedade de andaimes de grande
versatilidade não normalizados em um conjunto.
Andaimes tubulares apoiados.
Andaimes tubulares descendentes.
Andaimes de tubo e bridas.
Andaimes de cavaletes.
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PAMPLONA
Avda. Zaragoza, 12, 3º   31003 Pamplona
Teléfonos: 948 290 624 y 948 291 292
Fax: 948 242 828
E- mail: mca@navarra.ugt.org

TUDELA
Plaza Cuesta de la Estación, 3.  31500 Tudela
Teléfono: 948 821 801
Fax: 948 827 408
E- mail: uctudela@navarra.ugt.org

ESTELLA
C/ Dr. Huarte de San Juan, s/n.  31200 Estella
Teléfono: 948 550 640
Fax: 948 550 229
E- mail: ucestella@navarra.ugt.org

TAFALLA
Paseo Padre Calatayud, 13.  31300 Tafalla
Teléfono: 948 700 890
Fax: 948 703 395
E- mail: uctafalla@navarra.ugt.org

BARRANCA - BURUNDA
C/ Erkuden, 6.  31800 Alsasua
Teléfono: 948 467 120
Fax: 948 468 382
E- mail: ucalsasua@navarra.ugt.org

AOIZ - SANGÜESA
C/ Las Torres, 18.  31400 Sangüesa
Teléfono y fax: 948430 532
E- mail: ucaoiz@navarra.ugt.org

BAZTÁN - BIDASOA
C/ San Esteban, 13.  31780 Vera de Bidasoa
Teléfono y fax: 948 631 080
E- mail: ucbera@navarra.ugt.org

SAN ADRIÁN
C/ Santa Gema, 38.  31570 San Adrián
Teléfono y fax: 948 696 600
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Utiliza los mecanismos y dispositivos de seguridad en la cuerda de
trabajo y cuerda de seguridad, así como en el arnés y en el asiento.

Comprueba, antes del comienzo de los trabajos, el perfecto
estado de los anclajes, cuerdas y equipo de protección anticaídas.

No instales elementos extraños e inestables y utiliza los soportes
adecuados con el arriostramiento correspondiente sobre suelo nivelado.

Instala escalera de mano o de pisas para el  descenso y ascenso
a la plataforma de trabajo y no saltes desde la misma hasta el suelo

Protege el nivel de la plataforma de trabajo a partir de 2 M. de altura
y los huecos interiores y exteriores de las inmediaciones del andamio

Antes de su puesta en servicio deberá ser verificada la autoestabildad
del andamio de borriquetas y de las protecciones por Persona Competente

Comprueba la estabilidad y los dispositivos de bloqueo de la
torre y no la desplaces con trabajadores sobre la plataforma.

Accede a la plataforma a través de la escalera interior y nunca
instales un elemento auxiliar sobre la plataforma de trabajo

Utiliza bolsa portaherramientas y protege el plano inferior de
la vertical de los trabajos mediante vallado y apantallado horizontal.

Tecnicas de acesso em cordas

A ultilização das técnicas de acesso e posicionamento em cordas
a realização de trabalhos verticais, será limitado sobre circunstâncias
nas quais apareça risco que indique que o trabalho possa executar se
de manera segura e quando a ultilização de outra equipe de trabalho
mais segura náo esteja justificada.
Na escalha de estes sistemas sempre requerera uma planificação
prévia e uma supervisâo constante por uma pessoa capacitada
durante o desarrolho dos trabalhos.
Os trabalhos verticais serâo realizados por trabalhadores com
uma formação adequada e especïfica que incluje o conhecimento
das técnicas para o assenção em cordas com marca CE, normas
de cuidado que mantenha a equipe de trabalho e a seguranca,
técnicas de resgaste de pessoas acidentadas na suspenção medidas
de seguranças perante condições climáticas e técnicas seguras de
manipulação de cargas no alto.

Ultilize os mecanismos e dispositivos de seguranca da corda de trabalho
e da corda de segurança, assim como o cinto e o acento.

Comprove, antes de começar a trabalho o perfeito estado dos
ganchos, cordas e equipamento de proteção antiqueda.

Ultilize sacolas porta-ferramentas e proteja o plano inferior da
vertical de trabalhos em cercados ou tela de proteção horizontal.
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Comprueba la correcta disposición, arriostramiento y sujeción
de la plataforma y mantén siempre la protección perimetral

1 M.

0,60 M

As torres de ascesso e torres de trabalho móvil personalizadas e
certificadas, instaladas conforme as normas do fabricante e em
que os trabalhos sáo feitos a mais de 6 metros de altura desde
do começo da obra até o chão, o manual de instrução substitui
o plano de montagem, utilização e desmontagem e a direção e
inspeção podera ser realizada por uma pessoa com mais de 2 anos
de experiencia e com formação previa.
En caso contrário, será obrigado a realizar uma avaliação de sua
resistencia e estabilidade, plano de montagem, utilização e desmontagem,
direção e inspeção de um técnico habilitado.
Somente, quando não supere os 6 metros de altura uma pessoa
capacitada na materia deverá supervisionar antes de começar o  serviço.
A montagem, desmontegem e modificações posteriores deverão ser
realizadas por trabalhadores com formação adequada e específica.

Confira a seguridade e as travas de bloqueio da torre e não se
desloque entre os trabalhadores encima da plataforma.

Subir na plataforma pela escada interior e nao coloque objeto
auxiliar encima da plataforma de trabalho.

Cofiara a posição correta, ajustamento e fixação da plataforma
mentendo sempre a proteção perimetral.

Técnicas de acceso mediante cuerdas

Andaimes de cavalete

Andamios de borriquetasTorres de acceso y de trabajo móviles

Torres de ascesso e de trabalho móvil
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Realizado por: Con la colaboración de:

Subvencionado por:

Não instale objetos estranhos ou inseguros e use os equipamentos
adequados com ajustamento correspondente ao nivel do chão.

Instale escadas de máos  ou de piso para descer e subir até a
plataforma de trabalho e não pule  dela para o chão.

Proteja o nivel da plataforma de trabalho a partir de 2 m de altura
e tampe os ocos interiores e exteriores esuya entre o andaime.

Antes de começar o serviço dever verificar a seguridade do andaime
de cavalete e os equipamentos de proteção por uma pessoa entendida.
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