
DISPOSIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 
DAS PORTAS HOSPITAL

Transporte de material, embalagem e armazenamento:

Em geral, para todos os meios de transporte, o material, mesmo que 
embalado em caixa fechada ou caixa de grades aberta, NÃO PODE ser 
transportado em veículos abertos sem teto ou lona,   exceto em trajetos 
muito curtos limitados às fases de carregamento/descarregamento ou caso 
as condições atmosféricas permitam a excecionalidade da passagem ao 
ar livre, estando contudo a autorização sempre sujeita à decisão da Label 
S.p.A. 

MODO À VISTA: 
Só é possível para transporte em trajetos curtos, pelo cliente, pela Label ou 
por um transportador dedicado equipado com meia lona,   para o material que é 
descarregado e montado diretamente no estaleiro. 
A embalagem fica à vista num cavalete, bem fixa com correias de nylon 
reforçado e o produto é protegido nos cantos com cantos de proteção de cartão 
prensado; proteção de superfície com película de PVC.  

•  PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO 
Durante o descarregamento, evite que os painéis colidam, se risquem ou se 
danifiquem. É aconselhável descarregar à mão, um painel de cada vez. Indique 
se está prevista o descarregamento com elevação do cavalete por guindaste 
ou monta-cargas: a não notificação por parte do cliente desta modalidade 
anula a garantia do produto.

•  ARMAZENAMENTO 
No modo à VISTA, é proibido qualquer tipo de armazenamento, exceto o 
limitado à espera da montagem nas 24 horas seguintes ao descarregamento. 
Neste caso, a mercadoria deve ser colocada junto da obra, sendo necessário 
proteger o material com cartões, nylon ou outro material “limpo” disponível no 
estaleiro. 
Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os 
agentes atmosféricos e com temperatura entre 10 °C e 30 °C e 40 - 65% de 
UR (humidade relativa). 
Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante 
mais de 24 horas, é necessário utilizar caixas/caixas de grades ou cavaletes 
protegidos que garantam proteção contra impactos e contra a sedimentação 
de poeira, mesmo que se mantenham as características ambientais expressas 
anteriormente para a temperatura e humidade relativa.

MODO EM CAIXA/CAIXA DE GRADES: TRANSPORTE POR TERRA 
Adequado para trajetos curtos e longos. A caixa não necessita de tratamento 
de fumigação, a menos que o requeira expressamente o cliente ou o local de 
destino.
O material é embalado com amarras e proteções de película de plástico para 
não se mover dentro da caixa/caixa de grades. As partes de cartão serão 
simplesmente empilhadas e encaixadas entre si, de acordo com as boas 
práticas. As caixas pequenas (inferiores a 40 x 40 x 40 cm) serão inseridas em 
embalagens de cartão de maior dimensão e/ou fixadas com fita adesiva ou 
amarras nas paredes ou muros internos da caixa/caixa de grades.

•  PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO 
Utilize meios adequados de elevação: 
-  empilhador ou trator equipado com garfos suficientemente longos para 

engatar totalmente um lado da caixa/caixa de grades, 
-  guindaste ou ponte rolante equipada com correias ou caixas de largura e 

comprimento que envolvam completamente a caixa/caixa de grades da base 
ao teto.

•  ARMAZENAMENTO 
É proibido o armazenamento em local descoberto, ou seja, é permitido o 
armazenamento num local coberto e seco durante um período limitado de 48-
72 horas após o descarregamento. 
Neste caso, a mercadoria deve ser colocada em locais específicos; a caixa/
caixa de grades deve ser elevada do pavimento se este não estiver acabado, 
pelo menos, em bruto. É necessário sinalizar o material com fita de sinalização 
ou outro dispositivo de sinalização para proteger a embalagem externa. 
Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os 
agentes atmosféricos e com temperatura entre 10 °C e 30 °C e 40 - 65% de 
UR (humidade relativa). 
Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante um 
período superior às 48-72 horas previstas, é necessário retirar o material da 
embalagem e colocá-lo num local perfeitamente seco (máximo 35% de UR) a 
uma temperatura entre 15-30 °C, ou colocá-lo noutro contentor de embalagem 
que garanta as condições térmicas, higroscópicas e protetoras contra 
impactos e esmagamento e contra a sedimentação de poeira e/ou sujidade 
em geral, mesmo que se mantenham as características ambientais expressas 
anteriormente para a temperatura e humidade relativa. 

MODO EM CAIXA/CAIXA DE GRADES: TRANSPORTE POR MAR 
Adequado para trajetos curtos e longos. A caixa será submetida a um tratamento 
de fumigação e será fornecido um saco barreira integral que envolverá todo o 
material previamente disposto com amarras e proteções de película de plástico 
para não se mover dentro da caixa/caixa de grades. 
As partes de cartão serão simplesmente empilhadas e encaixadas entre si, de 
acordo com as boas práticas. As caixas pequenas (inferiores a 40 x 40 x 40 cm) 
serão inseridas em embalagens de cartão de maior dimensão e/ou fixadas com 
fita adesiva ou amarras nas paredes ou muros internos da caixa/caixa de grades.

•  PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO 
Utilize meios adequados de elevação: 
-  empilhador ou trator equipado com garfos suficientemente longos para 

engatar totalmente um lado da caixa/caixa de grades, 
-  guindaste ou ponte rolante equipada com correias ou caixas de largura e 

comprimento que envolvam completamente a caixa/caixa de grades da base 
ao teto.

•  ARMAZENAMENTO 
É proibido o armazenamento em local descoberto, ou seja, é permitido o 
armazenamento num local coberto e seco durante um período limitado de 30 
dias após o descarregamento. Neste caso, a mercadoria deve ser colocada 
em locais específicos; a caixa/caixa de grades deve ser elevada do pavimento 
se este não estiver acabado, pelo menos, em bruto. É necessário sinalizar 
o material com fita de sinalização ou outro dispositivo de sinalização para 
proteger a embalagem externa. 
Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os 
agentes atmosféricos, com temperatura entre 10 °C e 40°C e 40 - 65% de UR 
(humidade relativa). 
Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante um 
período superior a 30 dias, nas condições ambientais expressas anteriormente 
para a temperatura e humidade relativa, é necessário retirar o material da 
embalagem e colocá-lo num local perfeitamente seco (máximo 35% de UR) a 
uma temperatura entre 15-30 °C, ou colocá-lo noutro contentor de embalagem 
que garanta as condições térmicas, higroscópicas e protetoras contra impactos 
e esmagamento e contra a sedimentação de poeira e/ou sujidade em geral. 

MODO EM CAIXA/CAIXA DE GRADES: TRANSPORTE POR VIA AÉREA
Adequado para trajetos curtos e longos. A caixa será submetida a um tratamento 
de fumigação e será fornecido um invólucro WCI que envolverá todo o material 
previamente disposto com amarras e proteções de película de plástico para não 
se mover dentro da caixa/caixa de grades. Para períodos de armazenamento até 
30 dias, é necessário solicitar a embalagem com “saco barreira”.
As partes de cartão serão simplesmente empilhadas e encaixadas entre si, de 
acordo com as boas práticas. As caixas pequenas (inferiores a 40 x 40 x 40 cm) 
serão inseridas em embalagens de cartão de maior dimensão e/ou fixadas com 
fita adesiva ou amarras nas paredes ou muros internos da caixa/caixa de grades.

•  PROCEDIMENTO DE DESCARREGAMENTO 
Utilize meios adequados de elevação: 
-  empilhador ou trator equipado com garfos suficientemente longos para 

engatar totalmente um lado da caixa/caixa de grades, 
-  guindaste ou ponte rolante equipada com correias ou caixas de largura e 

comprimento que envolvam completamente a caixa/caixa de grades da base 
ao teto.

•  ARMAZENAMENTO 
É proibido o armazenamento em local descoberto, ou seja, é permitido o 
armazenamento num local coberto e seco durante um período limitado de 
7 dias após o descarregamento (que passam para 30 dias se a embalagem 
incluir saco barreira). Neste caso, a mercadoria deve ser colocada em locais 
específicos; a caixa/caixa de grades deve ser elevada do pavimento se este 
não estiver acabado, pelo menos, em bruto. É necessário sinalizar o material 
com fita de sinalização ou outro dispositivo de sinalização para proteger a 
embalagem externa. 
Considera-se local junto da obra um local acabado, protegido contra os 
agentes atmosféricos, com temperatura entre 10 °C e 40°C e 40 - 65% de UR 
(humidade relativa) 
Se, por qualquer motivo, o material tiver de ser mantido no local durante um 
período superior ao indicado acima, nas condições ambientais expressas 
anteriormente para a temperatura e humidade relativa, é necessário retirar o 
material da embalagem e colocá-lo num local perfeitamente seco (máximo 
35% de UR) a uma temperatura entre 15-30 °C, ou colocá-lo noutro contentor 
de embalagem que garanta as condições térmicas, higroscópicas e protetoras 
contra impactos e esmagamento e contra a sedimentação de poeira e/ou 
sujidade em geral. 


