
Manual de 
Manuseio de 
DK Slim
Guia rápido de Dekton



ÍNDICE

• Saúde e Segurança

• Movimentos

 ° Caixas

 ° Estrutura em “A”

 ° Chapa individual

• Manuseio



Riscos associados ao 
manuseio e o transporte

Como exigência mínima, os fabricantes e 
instaladores de SILESTONE®, DEKTON®, 
ECO, SENSA, SCALEA, INTEGRITY E 
PREXURY BY COSENTINO® precisam 
cumprir com as leis e os regulamentos de 
relacionados com a saúde e a segurança 
no local de trabalho, bem como com as 
informações contidas neste guia. 

Durante o transporte e manuseio dos 
materiais Dekton, podem ocorrer riscos 
como impactos, cortes, distensões 
musculoesqueléticas, lesões por 
esmagamentos ou projeção devido ao 
manuseio incorreto. Siga as instruções de 
segurança apresentadas neste guia. 

Riscos associados com a 
produção e modificação 

O processo de produção pode envolver o 
risco de cortes, lesões por esmagamento ou 
projeção, exposição a ruídos de alto nível 
ou substâncias químicas como poeira de 
sílica livre cristalina. 

Para mais informações sobre estes riscos e 
medidas para preveni-los, consulte a Ficha 
de Informações de Segurança, bem como 
o Guia de Boas Práticas que a Cosentino 
publicou. Caso não disponha dessas 
informações, peça ao seu fornecedor.

SAÚDE E SEGURANÇA

PROTEÇÃO PARA
A CABEÇA

(UNE EN 397)

PROTEÇÃO CONTRA 
PROJEÇÕES

(Óculos de segurança)
*Durante o corte

ALTA 
VISIBILIDADE

(Colete)

PROTEÇÃO 
CONTRA IMPACTOS

(Calçado de 
segurança S1P)

PROTEÇÃO 
AURICULAR

*Durante o corte

VIAS AÉREAS 
(FFP3)

*Durante o corte

PROTEÇÃO 
CONTRA CORTES

(Luvas de segurança)
*Nível anticorte 4



CAIXAS

Capacidade: 10 mín - 25 máx
Transporte: Horizontal e vertical

ESTRUTURA EM “A”

Capacidade: 50 máx
Transporte: Vertical

MOVIMENTOS

Material sem malha deve ser manuseado 
somente em caixas verticais



Lado curto

Empilhadora com 2 garfos

Para movimentar as caixas vertical 
ou horizontalmente ou os suportes 
verticalmente, é necessário usar uma 
empilhadeira com dois garfos com pelo 
menos 2,5 m de extensão

Lado longo

Empilhadora com 4 garfos

Para movimentar as caixas vertical 
ou horizontalmente ou os suportes 
verticalmente, é necessário usar uma 
empilhadeira com quatro garfos, o que 
pode ser adaptado com uma empilhadeira 
de dois garfos.

Isto deve-se ao comprimento das chapas, 
que durante o transporte precisam de ser 
mantidas numa posição horizontal e plana. 

REF: Disset Odiseo

Cinta de lona

Sempre que possível, recomenda-se o uso 
de uma eslinga devido à sua capacidade de 
manobra.

USO
CAIXAS E SUPORTES

180 cm 180 cm

250 cm

Max 1Tn

200 cm



CARGA E DESCARGA 
CAIXAS E SUPORTES

Contentor

O contentor precisa de ser carregado e 
descarregado pela parte posterior.

Camião ou contentor 
TETO ABERTO

O contentor precisa de ser carregado e 
descarregado pelo teto na parte posterior.

Área de 
carga



LUVAS

Capacidade: 5 a 10 ton
Transporte: Vertical



1. Três tiras de madeira calibradas

2. a) Instalação da luva
b) Acrescente uma tira de madeira 
calibrada em cada lado

3. a) Placa jumbo
b) Amarre com tiras

Armazenamento em 
transporte

Os suportes precisam ser armazenados na 
parte externa para evitar pressão excessiva, 
usando tiras de madeira calibradas.

USO
LUVAS

Cinta de lona

As chapas precisam de ser movidas 
verticalmente, o que significa que é 
necessário o uso de uma eslinga.

CARGA E DESCARGA 
LUVAS

Camião

O contentor precisa de ser carregado e 
descarregado pelo teto na parte posterior.



Os materiais devem ser manuseados no camião 
usando barras de segurança sempre que possível



ARMAZENAMENTO 
MOLDURAS

Camião

O contentor precisa ser de carregado e 
descarregado pelo teto na parte posterior.

Armazenamento no depósito

Os materiais precisam de ser armazenados em 
estruturas em “A”, usando uma o mais  bem 
rígida possível. As molduras são instaladas na 
parte superior, separadas por tiras de madeira 
calibradas.

0. Granito nos suportes. Por ordem de 
prioridade Granito, Dekton, Silestone.

1. Três tiras de madeira calibradas

2. a) Instalação da moldura
b) Acrescente uma tira de madeira 
calibrada em cada lado

3. Repita 1 e 2



m
ax 6 px



CHAPAS
Capacidade: 1 ou 2
Transporte: Vertical



USO 
CHAPAS

Movimentar uma ou duas 
chapas
Pinça 80

O movimento de uma ou duas chapas deve 
ser feito verticalmente, e usando pinças.. 

• Escolha uma ou duas chapas de acordo 
com os padrões do fabricante da pinça

Barra da ponte do guindaste

Adaptador em forma de garfo- pinça



CARGA E DESCARGA 
DE CHAPAS

Camião 

O contentor precisa de ser carregado e 
descarregado pelo teto na parte posterior.

Armazenamento em 
transporte

Os suportes precisam de ser armazenados 
na parte externa para evitar pressão 
excessiva. 

Como camada final, instale duas chapas 
DK ou SL Jumbo de 2 cm de modo que a 
pressão esteja distribuída uniformemente 
quando a embalagem for amarrada com as 
tiras. 

0. Base de outras chapas Silestone e 
Dekton

1. a) Instalação de um máximo de 10 chapas 
uma por uma ou aos pares

b) sem revestimento

2. a) Placa jumbo
b) Amarre com tiras

• Os materiais devem ser manuseados 
no camião usando barras de segurança 
sempre que possível



m
ax 10 tb

2 tb tam
año = o >



ARMAZENAMENTO
CHAPAS

Camião

Ao descarregar, as chapas exteriores têm de 
ficar encostadas às barras para segurança 
adicional.

Armazenamento no depósito

Os materiais precisam de ser armazenados 
em estruturas em “A”, usando uma base o 
mais rígida possível. As chapas são instaladas 
na parte superior (máx. 10), separadas por tiras 
de madeira calibradas.

0. Granito nos suportes.
Por ordem de prioridade Granito, Dekton, 
Silestone.

1. Três tiras de madeira calibradas

2. a) Instalação de um máximo de 10 chapas 
uma por uma ou duas por duas

b) Acrescente uma tira de madeira 
calibrada em cada lado

3. Repita 1 e 2

m
ax 10 tb



m
ax 6 px 10 tb



USO E MANUSEIO 
DE UMA CHAPA NA 
OFICINA

Movimento com a braçadeira

Usar pinça ao movimentar verticalmente 
uma ou duas chapas. Pode-se também usar 
uma pinça crocodilo desde que se tenha um 
cuidado redobrado. 

Movimento com copos de 
sucção

Ao usar copos de sucção, são necessários pelo 
menos seis copos para distribuir a pressão e 
pontos de suporte o máximo possível.

Movimento com copos de 
sucção manuais

Ao manusear os copos de sucção, é 
necessário usar barras do tipo “easytrans”.

Movimento com um camião

Para o transporte, os materiais devem ser 
colocados de preferência num suporte com 
cinco pontos de apoio, usando um material 
rígido como, por exemplo, granito ou Dekton 
como base.
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Espanha)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com

 F DektonbyCosentino®   T @Dekton

*Mais informações sobre cores certificadas pela NSF em www.nsf.org

**


