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Sistema de andaime Cortartec/Haki

18.15.1

18.15.1.1

A Cortartec oferece formação padrodizada e
software de calculo e projecto dos seus sistemas de
andaime

18.15.2

18.15.2.2

18.15.2.3

Todos os elementos de andaime se encontram
gravados de forma indelével, com: Fabricante/Lote
de fabrico/Ano de fabrico

18.15.2.4

A Cortartec oferece formação padrodizada e
software especifico de calculo e projecto dos seus
sistemas de andaime

18.15.2.5

todos os manuais e procedimentos de montagem
estão documentados de forma intuitiva e já foram
aparovados durante muitos anos nos ambientes
mais duros, como por exemplos plataformas offshore no mar do norte da Europa

18.15.2.6

O nosso sistema tem uma fechadura clipável á mão
e não necessita de ferramentas o que evita
situações de risco por chispas resultantes do
impacto

18.15.2.7

Provemos todos os manuais e procedimentos de
montagem estão documentados e já foram
aparovados durante muitos anos nos ambientes
mais duros

18.15.2.8

O nosso sistema tem uma fechadura clipável á mão
e não necessita de ferramentas o que evita
situações de risco por chispas resultantes do
impacto

18.15.3

Todos os elementos do sistema incluindo as
pranchas são anti derrapantes e drenantes evitando
acumolação de liquidos na sua superficie. Após
montadas não é possivel o seu acidental
desencaixe.

18.15.3.1

O sistema permite qualquer um destes tipos de
forro garantindo o disposto no ponto anterior

18.15.3.2

A Cortartec oferece formação padrodizada e
software especifico de calculo e projecto dos seus
sistemas de andaime o que permite suportar e
confirmar de forma inequivoca as decisões de
dimensionamento do projectista

18.15.4

As precausões sobre proximidade de cabos
electricos constam do manual de seguarnça e do
manual de montagemdo sistema.

18.15.5

18.15.5.1

Todos os elementos do sistema incluindo as
pranchas passam por um rigoroso sistema de
qualidade e resistência. E encontan-se amplamente Eles são produzidos em conformidade
com a norma EN 12810 e EN 12811
certificados
Não existe qualquer elemento do sistema ema
aparas de madeira

18.15.6

O sistema é composto por guarda corpos duplos e
rodapé e mtodo o perimetro se necessário, inclusise
é passivel de ter roda cabeças.

18.15.7

A concepção evolutiva do andaime Cortartec Haki
evita as desmontagem intencionais eimpossibilita as
desmontagens acidentais de qualquer elemento

18.15.9

Qualquer uma das situações de escada de acesso
estão previstas de forma estandarte no sistema
sendo opção do projectista

18.15.9.1.1

O sistema Cortartec Haki tem 2 tipos de portões de
acesso standart que comprem o disposto neste
ponto

Segurança adicional

Todos os elementos têm um coeficiente de
segurança de 1 para 4 ou seja se a carga admissivél
for 1Kn a carga de ruptura é 4 Kn.

Seguro cobertura por
Seguro de cobertura de acidente por falha de
falha de um elemento qualquer elemento do andaime, válido em qualquer
de fabrico
ponto do planeta no valor 50 Milhoes de Euros

Empresas que
escolheram o sistema

