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Nos períodos de outono e inverno, a partir de MARÇO à SETEMBRO de cada ano, é comum a 
incidência de chuvas e tempestades. Usuários de elevadores e plataformas de acessibilidade 
precisam ficar atentos para manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento e 
conservação. A seguir, orientamos alguns cuidados preventivos necessários para evitar acidentes 
pessoais e patrimoniais: 
 

 

 

 

Verificar se as janelas do Hall e Casa de 
Máquinas se encontram fechadas; 
 

Observar paredes e teto da casa de máquinas 
quanto a infiltrações pela Caixa d’água, 
fachada ou ganchos de içamento. 

 
 

No caso de infiltração de água 
(chuvas, vazamentos ou pelo lençol 
freático no fundo do poço), observar se 
a mesma atinge o elevador pelos 
andares de acesso (portarias, 
garagens e outros); 
Nestes casos, desligar o(s) 
equipamento(s) na chave geral. 

 

 
Não lavar a cabina do elevador, nem utilizar 
produtos abrasivos na limpeza do aço 
inoxidável ou pintura. 
Atenção ao transportar recipientes com 
líquidos ou utensílios molhados, tais como 
capas de chuva e guarda chuvas.  

 

O usuário deve proceder com 
secagem prévia do corpo, no caso de 
estar vindo de áreas molhadas como 
piscinas e praias. Este procedimento 
evita acidentes com queda em pisos 
molhados e preserva o elevador contra 
ferrugem. 

 

 
Independente do horário, ligar para a 
Assistência técnica da Clareon Elevadores 
relatando o ocorrido, para uma avaliação 
preliminar dos equipamentos. 

 

 

Caso a infiltração de água ocasione a 
parada do elevador com passageiros 
presos, procurar tranquilizá-lo através 
do interfone, informando que a 
Assistência técnica já está a caminho e 
que nestes casos a Clareon 
Elevadores disponibiliza total 
prioridade. 

Em caso de inundações ou infiltrações de água: 
 

 Acionar imediatamente a Clareon Elevadores para que a situação dos equipamentos seja verificada e, caso 
haja passageiro preso, o resgate aconteça de forma segura.  

 Enviar o(s) elevador(es) para o último andar superior e desligá-lo(s) na chave geral do prédio (localizada no 
andar de acesso/ Quadro de Distribuição do Condomínio). Deslocar-se utilizando a Escada de Saída de 
Emergência do condomínio; 

 É PROIBIDA a utilização do elevador que apresenta resquício ou indício de contato com infiltração de águas; 
 Providenciar correção do vazamento e a retirada da água acumulada, conforme orientação técnica da Clareon 

Elevadores. Serão avaliadas as condições de segurança para garantir a liberação do elevador; 
 No caso de forte incidência e acúmulo de água, será informado o período de indisponibilidade funcional estimado 

para reativação do mesmo. 
 

 

Somente o técnico da Clareon Elevadores, equipe do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar (193) ou outro órgão responsável que o substitua estão aptos a efetuar o 
procedimento de resgate com segurança e/ou reativação funcional dos elevadores. Para a 
sua segurança, não tentar sair do elevador sem a presença destes profissionais. 

 

 

 

O Atendimento técnico com qualidade e responsabilidade garante a segurança 
do equipamento e usuários. 

 


