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A. MANUSEIO DOS PRODUTOS

1 Utilize sempre luvas e botas com bico de aço, 
para sua segurança.

2 Não role os produtos no chão, pois isso com-
prometerá sua pintura e acarretará oxidação.

3 Se utilize sempre da ajuda de outra pessoa 
ou de um carrinho, por se tratar de produtos 
pesados.

4 Nunca jogue ou arremesse os produtos du-
rante a descarga. Quando houver diferenças de 
altura entre o veículo de transporte e o piso, 
utilize uma prancha de madeira colocada do 
veículo ao chão, acomodando a base a uma su-
perfície macia (ex: pneu), para evitar impactos 
fortes no produto.

B. TRANSPORTE DOS PRODUTOS

1 Sempre utilizar veículo limpo, com carroçaria 
isenta de água ou umidade.

2 O armazenamento de tambores de freio deve 
ser sempre na disposição “boca com boca” e 
“fundo com fundo”, evitando ovalização e ga-
rantindo boa acomodação das peças. 
Após a primeira entrega, 
os produtos restantes no 
veículo devem ser reor-
denados uniformemente. 
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3 Peças menores podem ser acomodadas den-
tro de peças maiores, desde que tenham folga 
entre si. Além disso, não devem ser transpor-
tadas junto a produtos que possam danifi car a 
pintura (ex.: cimento, pó em geral, etc).

4 O empilhamento máximo de discos de freio 
deve seguir as instruções contidas nas embala-
gens, preservando sua integridade.

5 No transporte de discos de freio deve-se 
garantir uma superfície plana para evitar 
que as embalagens sejam danifi cadas.

6 Sempre armazenar discos de freio aos 
pares, com a caixa invertida, para propor-
cionar maior superfície de contato e evitar 
danos à embalagem. 
A orientação do disco está conforme indi-
cação gráfi ca na lateral da caixa.

C. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS

1 Recomenda-se não armazená-los dire-
tamente no piso, assim como em locais 
com vazamento de água ou goteiras, para 
evitar exposição à umidade e conseqüente 
oxidação.

2 Evitar armazenamento em locais eleva-
dos e de difícil acesso, pois os produtos 
podem ser danifi cados em caso de queda, 
ou ainda causar acidentes de proporções 
graves.




