Procedimento de Recebimento de blocos Cerâmicos
Horário:
Noturno – Local disponível e iluminado (Zona de Restrição – 22:00 ás 05:00), acesso fácil p/ descarga e movimentação.
Diurno – Local disponível, acesso fácil p/ descarga e movimentação.

Local de Estacionamento do Caminhão: Plano e de fácil acesso
Plano – até Máx de 3% de inclinação da área de estacionamento
Inclinado – Superior a 3% de inclinação, depende da avalição do fornecedor de transporte.

Tipo de descarga:
Manual: Acesso para montagem da rampa de descarga (Mini- pallets)
Mecânica:
Empilhadeira: 3 garfos (Mini- pallet) ou 2 garfos (pallet grande)
Grua: Pallet grande com material Strechado

Tipo de Pallets:
Mini-pallet: Hmáx. 1,70m x Lmáx. 0,40m x Cmáx 0,60m. (carrinho para mini- pallet “sugestão Citec”).
Pallet Grande: Hmáx. 1,70m x Lmáx. 1,20m x Cmáx 1,20m. (carrinho porta pallets hidráulico na plataforma)
Obs.: Como a variação de tipo de blocos é grande a limitação é condicionado as medidas máximas acima descritas.
DETALHE 01: Utilização das EPI’S correspondentes em todos os casos
DETALHE 02: Programação de recebimento do bloco não devem coincidir com programação dos outros materiais.
DETALHE 03: Local acessível próximo ao caminhão p/ armazenamento dos pallets vazios p/ devolução.

Procedimento de Recebimento de blocos Cerâmicos
Movimentação do Material:
Manual: Piso nivelado (pedra, concreto) sem presença de água, descendente com inclinação Máxima 9%. Distancia máxima
de movimentação 30M, distancia superior verificar com fornecedor de entrega.
Mecânica:
Empilhadeira: Local deve fornecer Condições de movimentação da empilhadeira
Grua: Deve conter os equipamentos p/ transporte vertical (Garfo, cintas e plataformas)

Armazenamento:
Mini-pallet Manual: Hmáx. 1xH do pallet. / local plano livre de humidade, fácil acesso p/ manuseio
Mini-pallet Empilhadeira: Hmáx. 2XH do pallet. / local plano livre de humidade, fácil acesso p/ manuseio
Pallet Grande Empilhadeira: Hmáx. 2XH do pallet. / local plano livre de humidade, fácil acesso p/ manuseio
Pallet Grande Grua: Hmáx. 1xH do pallet. no local de armazenamento ou direto na plataforma.

Tempo de espera:
Manual:
Mini-pallet: 1 hora de espera e previsto para descarga 1:20
Mecânica:
Empilhadeira: 1:40h de espera e previsto 0:40h de descarga
Grua: 1:00h de espera 2:00h prazo máximo de descarga
DETALHE 01: Utilização das EPI’S correspondentes em todos os casos
DETALHE 02: Programação de recebimento do bloco não devem coincidir com programação dos outros materiais.
DETALHE 03: Local acessível próximo ao caminhão p/ armazenamento dos pallets vazios p/ devolução.
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