Corrimão: Item de Segurança – parte final
Para finalizar a nossa série de dicas sobre a
instalação de corrimões em rampas e escadas,
precisamos falar sobre os Corrimões Intermediários.
NBR 9050 - Acessibilidade:
De acordo com a norma NBR 9050 escadas ou
rampas com largura superior a 2,40m precisam da
instalação de um corrimão intermediário, o qual só
deve ser interrompido quando o comprimento do
patamar for superior a 1,40m. A distância mínima
desta abertura deve ser de 80cm.

Acessórios para Corrimão CG 078
Conforme a norma, vimos na newsletter anterior
que os corrimões devem ser projetados com
diâmetro que varia entre 38 mm e 65 mm e sem
obstruções.
Além dos acessórios para os perfis de tubo
redondo 38 mm e 50 mm a Alutim possui uma linha
completa de acessórios que facilitam, agilizam,
economizam tempo na hora de instalar o Corrimão
para Tubo CG 078, que possui 55,9 mm de largura e
ainda oferecem mais resistência e segurança.
Conexão CG 078 (Sobe e Desce)

NBR 9077 - Saídas de Emergência:
Já a norma NBR 9077 responsável pelas saídas de
emergência, nas escadas e rampas com largura
superior a 2,20m precisam de um corrimão
intermediário, dividindo a escada ou rampa em duas
partes de no mínimo 1,10m. Em locais utilizados por
idosos e/ou deficientes físicos que precisam do apoio
das duas barras, a distância poderá ser de 69cm
entre os corrimões. Escadas externas de caráter
monumental e independente da largura poderão ter
apenas corrimões laterais.

Curva 90º CG 078 para 33º (Esq. e Dir.)

As extremidades dos corrimões intermediários
devem ser dotadas de balaústres ou outros
dispositivos para evitar acidentes.

Curva Terminal 90º CG 078 (Esq. e Dir.)

Dica importante: Você deverá, além das Normas
NBR, verificar às exigências do seu município.
Agende uma visita com nossos representantes e
Valorizar e priorizar a segurança e o conforto de
conheça a linha completa para vender em sua loja.
quem utiliza os ambientes devem estar sempre em
Acesse: www.alutim.com.br ■
primeiro lugar.
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