Manutenção do corrimão

Diretrizes de armazenamento
Como uma regra geral, os corrimãos não ficam bem armazenados por um longo período de tempo.
Mesmo sob condições ideais, os corrimãos continuarão a envelhecer durante o armazenamento, e a luz do sol, o calor e a umidade aceleram o
processo. Durante o armazenamento, os corrimãos de borracha frequentemente desenvolvem uma névoa protetora cerosa. Isso é normal e de
acordo com o projeto, uma vez que a migração da cera protetora para a superfície protege o corrimão ao longo da sua vida útil. Simplesmente
realize uma boa limpeza nos corrimões após a instalação.

Recomendações de armazenamento:
• Armazene em um ambiente escuro, fresco e seco com baixa
umidade relativa.
• Corrimãos novos são mais bem armazenados em sua
embalagem original.
• Os corrimãos usados devem ser enrolados de acordo com os
procedimentos de Enrolamento de Corrimão da EHC, evitando
bobinas excessivamente apertadas ou dobras nos corrimãos.
Uma vez adequadamente enrolados, os corrimãos devem ser
colocados em um saco ou caixa protetor.
• Os contêineres do corrimão devem ser armazenados planos e
não serem submetidos a peso ou tensão adicional imposto por
outros materiais sendo empilhados ou armazenados sobre os
corrimãos.
• Evite armazenar em coberturas ou poços de elevador, uma vez
que ambos os locais deixam os corrimãos suscetíveis a altas
temperaturas, bem como a contaminação por óleo e umidade.
• Um corrimão pode permanecer armazenado por cerca de três a
quatro anos. O corrimão armazenado por esse período, porém,
pode não ter uma vida útil plena em comparação a um corrimão
novo de fábrica.
• A superfície de um corrimão armazenado exigirá limpeza
antes da instalação. (Consulte os procedimentos de Limpeza e
polimento da EHC)
• Remova a película protetora dos corrimãos de NT
(termoplástico) após terem sido instalados na escada rolante ou
passarela móvel. Não opere com a película aplicada.

Lembrete importante
Após o armazenamento, desenrole o corrimão e deixe-o "descansar" nesse estado por pelo menos 24 horas antes de instalá-lo na
escada rolante.
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