
Preventivo técnico
Última
revisão:

2017
manutenção:

2018
manutenção:

2019
manutenção:

2020
manutenção:

2021
manutenção:

Pintura

Lavação edificação

Placa cerâmica fachada

Pastilhas fachada

Vedação esquadria

Impermeabilização

Conservação externa da edificação

- Registro de manutenção e conservação

- Tipo de serviço: técnico

Itens Norma ou recomendação técnica Regularidade

Pintura Observe a instrução do fabricante da tinta A cada cinco anos

lavação da edificação Auxilia na conservação e durabilidade da pintura A cada 2 a 3 anos

Placa cerâmica (fachada)
Inspeção preventiva dos rejuntes e juntas de trabalho,

e exames de percussão
A cada 2 a 3 anos

* Pastilhas (fachada)

** Vedação esquadrias Inspeção das caixetas, escovas, selantes externos A cada 2 a 3 anos

*** Impermeab. terraços e floreiras Recomenda-se a inspeção visual Anual

* ‘‘Com relação ao uso de máquinas de jato de pressão de água, deve-se ter cuidados especiais com a regulagem das

pressões utilizadas para não danificar juntas, rejuntes e materiais do próprio revestimento. A utilização associada dessas

máquinas com produtos ácidos pode causar desgaste em polimentos, eflorescência, manchas diversas, ect‘’ SIQUEIRA,

Ailton P. D; LARA, Alexandre M. F. et al. Inspeção Predial - Guia da boa manutenção, 2° ed. 2009.

** Recomenda-se que, ao realizar a lavação ou a repintura das fachadas, efetue-se a inspeção, remoção, limpeza e a

reaplicação dos selantes externos.

*** A inspeção tem a finalidade de observar a presença de umidade, eflorescência e infiltrações. As ações preventivas

podem elevar a durabilidade do sistema de impermeabilização de 5 (cinco) para até 15 (quinze) anos.

Guia de manutenção e conservação do condomínio

* Observa-se que em edificações consideradas ‘‘novas’’, ou seja, as que estão dentro do prazo de garantia da construtora

- cinco anos -  a gestão condominial têm ignorado a manutenção preventiva, comprometendo a garantia e responsabilidade

da construtora sobre os itens que não tiverem o registro de conservação.
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Conservação externa da edificação

- Anotações

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Observações do tipo de serviço:

• requer ação de profissionais habilitados.

• vistoria a ser realizada pelo síndico, zelador ou monitor da gestora de condomínios.

Técnico:

Inspeção manual:

Para maior segurança do condomínio, conte com profissionais habilitados e exija (Anotação de Responsabilidade

Técnica). Ao obter a o síndico está isento da responsabilidade em caso de negligência por parte do contratado.
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