Levanda água e energia com segurança pra você

Sr. proprietário
A MONTAGE-SIS é comprometida com o seu bem-estar.
Somos responsáveis por instalar os sistemas de
hidráulica, elétrica, gás e proteção contra incêndio na sua
unidade, com total segurança, utilizando as melhores
técnicas e boas práticas existentes no mercado.
Seguimos normas e instruções técnicas, além de rígidos
padrões de qualidade. O nosso trabalho ultrapassa as
paredes quando a água e a energia estão disponíveis
para o seu consumo, proporcionando o seu conforto.
Participamos da construção do seu imóvel por sermos
uma empresa idônea, capacitada pela execução de quase
3 milhões de metros quadrados em obras e mais de 12 mil
unidades residenciais entregues no segmento de sistemas
prediais, há mais de 27 anos.
Cumprimos as nossas tarefas com responsabilidade para
que as instalações sejam seguras e funcionais no seu dia
a dia.
Por isso, temos o dever de compartilhar e alertar sobre
como preservar as condições funcionais da sua unidade.
Antes de fazer qualquer mudança nas instalações, é
imprescindível conhecer e respeitar os sistemas
implantados.
As instalações da sua unidade seguiram as normas
técnicas aplicáveis e obrigatórias. Segundo ainda às
normas vigentes, foram vistoriadas e atestadas no
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decorrer da obra e no ato da entrega pela construtora e
pela MONTAGE-SIS.
Contudo, apesar de suas instalações terem seguido os
mais rígidos padrões de qualidade, em caso de uma
eventual anormalidade, entre em contato com a
MONTAGE-SIS pelo site www.montage.eng.br ou com a
construtora.
Contamos com uma equipe especializada de Assistência
Técnica para vistoriar a sua unidade, em data e horário
agendados com antecedência, e atuar em qualquer dos
sistemas de água, esgoto, gás e eletricidade instalados
em sua unidade, evitando situações de perda de garantia
por atuação indevida.
Por último, mas não menos importante, informamos que
independentemente de sua unidade estar ou não em
garantia, todas as reformas e intervenções nas unidades
devem seguir rigorosamente a norma ABNT NBR 16.280,
em vigor a partir de 18/04/2014 para condomínios
verticais.
Desejamos dias tranquilos e felizes na sua nova moradia.
Aproveite as dicas de sustentabilidade e de consumo
consciente de água e energia disponíveis no portal da
MONTAGE-SIS.

Germano Hernandes Filho
Presidente da MONTAGE-SIS
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Instalações Hidráulicas
Prazo de garantia
O prazo de garantia dos materiais e serviços é deﬁnido de
acordo com os padrões estabelecidos pelos fabricantes.
Tubos, Conexões, Louças, Caixa de Descarga, Torneiras,
Registro, Sifões, Flexíveis e Válvulas.
Prazo dos serviços – 1 ano
Colunas de Água Quente e Água Fria;
Tubos de queda de Esgoto;
Danos causados pela movimentação ou
acomodação da estrutura.
Problemas com instalação - 1 ano
Coletores.
Problemas com as instalações embutidas e vedação
- 1 ano
Águas Pluviais: Ramais.
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Problemas com instalação e funcionamento - 1 ano
Louças, Caixa de descarga.
Problemas com funcionamento e vedação - 1 ano
Torneiras, Registro, Sifões, Flexíveis, Válvulas.

Cuidados com uso
NÃO jogue quaisquer objetos nos vasos sanitários e ralos
que possam causar entupimento;
NUNCA jogue gordura ou resíduo sólido nos ralos das
pias e dos lavatórios;
NÃO deixe de usar a grelha de proteção que acompanha
a cuba de inox das pias de cozinha;
NÃO aperte em demasia as torneiras da sua unidade, pois
pode causar danos às buchas de vedação interna;
NÃO atarraxe com força em excesso ﬁltros, torneiras, etc
no momento da instalação, pois pode daniﬁcar a saída da
tubulação provocando vazamentos;
MANTENHA vedado o ponto de esgotamento de água da
máquina de lavar junto à parede, com acessórios próprios;
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A FALTA de uso prolongado dos mecanismos de descarga
pode acarretar danos como ressecamento de
componentes e acúmulo de sujeira, causando
vazamentos ou mau funcionamento;
Caso esses problemas forem detectados, NÃO mexa nas
peças e acione a Assistência Técnica.
LIMPE os metais sanitários, ralos das pias e lavatórios,
louças e cubas de aço inox em pias, com água, sabão
neutro e pano macio;
NUNCA utilize esponja ou palha de aço e produtos
abrasivos, para limpar metais sanitários, ralos das pias e
lavatórios, louças e cubas de aço inox em pias, com água
e sabão neutro e pano macio;
NÃO utilize na limpeza ou desentupimento, hastes, ácidos
ou produtos cáusticos, acetona concentrada e substâncias
que produzam ou estejam em alta temperatura.

Situações de perda de garantia
Se for evidenciado o entupimento por quaisquer objetos
jogados nos vasos sanitários e ralos;
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Se for evidenciada a retirada dos elementos de apoio
(mão francesa, coluna do tanque, etc), provocando a
queda ou quebra da peça ou bancada;
Se for evidenciado o uso de produtos abrasivos e/ou
limpeza inadequada nos metais sanitários;
Se forem evidenciados nos sistemas hidráulicos, pressões
(desregulagem da válvula redutora de pressão) e
temperaturas (geradores de calor, aquecedores, etc)
discordantes das estabelecidas em projeto;
Se equipamentos forem reparados por pessoas não
autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica;
Se houver aplicação de peças não originais ou
inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais
sem autorização;
Se houver objetos estranhos no interior do equipamento
ou nas tubulações que prejudiquem ou impossibilitem o
seu funcionamento;
Se houver problemas decorridos por reformas nos
apartamentos.
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Instalação de Gás
Prazo de garantia
O Prazo de garantia de materiais é deﬁnido de acordo
com os padrões estabelecidos pelos fabricantes.
Prazo dos serviços – 1 ano
Vedação das junções.

Cuidados com uso
Sempre que não houver utilização constante, ou em caso
de ausência prolongada no imóvel, mantenha as torneiras
e os registros fechados;
Nunca teste ou procure vazamentos num equipamento a
gás, utilizando fósforo ou qualquer outro material
inﬂamável. Recomenda-se, para isso, o uso de espuma
de sabão ou sabonete.
A orientação é a instalação de um detector eletrônico de
vazamento de gás junto aos aparelhos;
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Os ambientes onde se situam aparelhos a gás devem
permanecer ventilados para que o gás e os pontos de
combustão se dispersem. As explosões ocorrem pelo
acúmulo de gás em determinado local.
NUNCA bloqueie a ventilação.
Se algum morador sentir, em sua unidade, cheiro de gás,
deverá preliminarmente veriﬁcar se todos os registros dos
aparelhos a gás estão fechados. Em seguida, veriﬁcar se
o odor provém de fora. Persistindo o cheiro, notiﬁcar
imediatamente a concessionária.

Situações de perda de garantia
Se for veriﬁcada a instalação inadequada de
equipamentos (equipamentos diferentes dos
especiﬁcados em projeto);
Se for veriﬁcado que a pressão utilizada está fora da
especiﬁcada em projeto;
Se equipamentos forem reparados por pessoas não
autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica.
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Instalações Elétricas
Prazo de garantia
O Prazo de garantia dos materiais é deﬁnido de acordo
com os padrões estabelecidos pelos fabricantes.
Prazo dos serviços – 1 ano
Funcionamento e instalação

Cuidados com o uso
Os disjuntores são acionados pela simples movimentação
de suas alavancas;
NÃO sobrecarregue os circuitos com a ligação de vários
equipamentos no mesmo circuito (utilização de benjamins
nas tomadas);
UTILIZE proteção individual (ex: estabilizadores e outros)
para equipamentos mais sensíveis (como computadores,
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home-theater, central de telefone);
INSTALE somente lâmpadas compatíveis com a tensão
do projeto (no caso de circuitos de 120 volts, utilizar
preferencialmente lâmpadas de 127 volts a ﬁm de
prolongar a vida útil da mesma);
Quando o imóvel estiver desabitado, recomendamos
desligar a chave geral (disjuntor geral) no quadro de
distribuição;
Ao adquirir um aparelho elétrico, veriﬁcar se o local
deﬁnido para a sua instalação está provido de condições
adequadas conforme a especiﬁcação do fabricante e do
projeto;

Situações de perda de garantia
Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros
de capacidade diferente, especialmente de maior
amperagem;
Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos velhos,
chuveiros ou aquecedores elétricos sem blindagem,
desarmando os disjuntores;
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Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido à
ligação de vários equipamentos no mesmo circuito;
Se for veriﬁcada a não utilização de proteção individual
para equipamentos sensíveis;
Se forem constatadas modiﬁcações e acréscimos de
áreas;
Se equipamentos forem reparados por pessoas não
autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica

Normas Técnicas Aplicáveis
NBR 5410 – Instalações Elétricas
NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria
NBR 7198 - Sistema Predial de Água Quente
NBR 10844 - Instalação Predial de Águas Pluviais
NBR 8160 - Instalação Predial de Esgoto Sanitário
NBR 16280 – Gestão de Reformas
NBR 5674 -Gestão da manutenção

