LOCAÇÃO DE ESCADAS
INSTRUÇÕES DE USO E TERMO DE RESPONSABILIDADE
Cliente:
Contrato Nº:

1 - Deve-se verificar a escada antes de utilizá-la. A mesma
deve estar em perfeitas condições de uso e livre de graxa,
óleo ou qualquer substância que permita o deslizamento
do equipamento;
2 - O modelo e o material da escada devem ser adequados
ao tipo de serviço que será realizado;
3 - Escadas de alumínio conduzem corrente elétrica, e não
devem ser utilizadas próximas à rede elétrica e/ou a fios
desencapados. Nestes casos, deve-se utilizar escadas de
fibra de vidro;
4 - A pessoa que irá utilizar a escada deverá estar
devidamente treinada para a utilização das escadas e dos
equipamentos de segurança;
5 - Para a elevação da escada são necessárias no mínimo
duas pessoas;
6 - O equipamento não pode ser utilizado por duas pessoas
simultaneamente;
7 - O piso onde ela será apoiada deve ser firme, plano,
seco e estável;
8 - A escada deve ser utilizada, obrigatoriamente na
posição vertical e nunca na horizontal, utilizada como
passarela ou algo semelhante;
9 - A escada deve ser posicionada em um angulo de
75.5 graus. O comprimento lateral da base ao topo da
escada deve ser cerca de 4 vezes a distancia da base da
escada para a estrutura onde a mesma estiver apoiada.
Se a base da escada estiver mais distante da estrutura,
a escada poderá quebrar ou deslizar e se a base estiver
muito próxima da estrutura, a escada poderá despencar
para trás;
10 - Amarre a escada a uma estrutura firme;
11 - Adote o cinto de segurança. Ele deve ser do tipo
paraquedista com dois talabartes e mosquetão de 110mm
e estar fixado a uma estrutura sólida, independente da
escada, a pelo menos 00 m do chão;
12 - Suba e desça da escada sempre de frente para a
mesma, com as duas mãos apoiadas nas laterais, um
degrau por vez;
13 - Utilize sapatos fechados, com sola plana e
antiderrapante;
14 - Ao colocar a escada em frente a uma porta, certifiquese que a mesma esteja bloqueada;

15 - Durante a atividade sobre a escada, deve-se manter
sempre 3 pontos de contato com o equipamento, ou seja,
duas mãos e um pé ou dois pés e uma mão em contato
com a mesma;
16 - Nunca carregue objetos ou outros materiais ao
subir escadas, as duas mãos devem ficar livres. Para o
transporte do material, utilize um guincho ou um cinto
para ferramentas;
17 - Respeite sempre a carga máxima do equipamento,
considerando para isto o peso do trabalhador e o peso
de qualquer material ou ferramenta que sejam utilizados
sobre a escada;
18 - Não tente alcançar locais distantes, movendo-se
lateralmente para fora do eixo central da escada. Neste
caso, deve-se descer e mudar a posição da mesma;
19 - Não tente prolongar a escada adicionando ou
amarrando coisas a ela;
20 - Ao utilizar escadas para acessar uma superfície
superior, as laterais da escada devem ficar cerca de
um metro acima da referida superfície. Isto evitará o
tombamento ou que a base da escada deslize. Caso não
seja possível, a escada deve estar firmemente apoiada em
um suporte no topo, devem ser disponibilizados ganchos
para ajudar os trabalhadores a descer.
21 - Nunca utilize escadas sob condições de tempo
adversas, tais como ventos fortes, tempestades ou chuva,
pois há risco de queda ou deslizamento da mesma;
22 - É recomendável que as escadas sejam armazenadas
na posição horizontal em suportes contra a parede, para
prevenir o empenamento;
23 - As escadas devem ser mantidas longe de condições
atmosféricas adversas. Evite guarda-las próximo de
radiadores, fogões ou vasos sob pressão, o calor excessivo
ou intempéries podem causar danos;
24 - Não é aconselhável o uso de escadas por crianças,
gestantes, pessoas que sofram de labirintite, vertigens,
tonturas e/ou outros males que possam ser desencadeados
e/ou agravados pelo ato de subir, descer e/ou olhar para
cima enquanto estiver utilizando uma escada e por pessoas
que não estejam em boas condições físicas e/ou mentais.

Declaro estar ciente das informações discriminadas neste documento e assumo total responsabilidade
sobre as consequências decorrentes do uso incorreto e fora das normas de segurança.
Declaro também ter recebido os equipamentos em perfeito estado de conservação e uso e isento a empresa
ANDAIMES ANDMAX COMÉRCIO E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA., de qualquer reclamação posterior.
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