DESCRIÇÃO
• Colchonete de espuma ﬂexível de poliuretano, certiﬁcado
pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR 135791: 2011 - Colchão e colchonete de espuma ﬂexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios
e NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma
ﬂexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.

CONSTITUINTES E DIMENSÕES
• Espuma de poliuretano ﬂexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil
plastiﬁcado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com
costura simples e acabamento em cadarço impermeável.
• Dimensões:
- Comprimento: 185cm;
- Largura: 65cm;
- Altura: 5cm.
- Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões
declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.

SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
• O colchonete deverá possuir Selo INMETRO de Identiﬁcação da Conformidade, costurado diretamente no corpo do
colchonete. Será necessária também a aposição do selo na
embalagem, quando esta não for de material transparente.
• O Certiﬁcado de Conformidade INMETRO deve corresponder
à especiﬁcação do colchonete para repouso (CT-02).

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir especiﬁcações
técnicas e recomendações das normas vigentes especíﬁcas
para cada material.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta(s) confeccionada(s) em material resistente
à lavagem e indelével, costurada(s) ao revestimento do
colchonete, com informações permanentes, em língua
portuguesa, contendo:
- Nome e CNPJ do fornecedor;
- Nome e CNPJ do fabricante;
- Logomarca do fabricante;
- Endereço / telefone do fornecedor;
- Data de fabricação (mês/ano);
- Nº do contrato;
- Garantia até _____/_____/_____ (12 meses após a data da nota
ﬁscal de entrega);
- Código FDE do produto;
- Tipo de espuma;
- Densidade nominal;
- Classiﬁcação do produto;
- Marca e modelo;
- Dimensões nominais (altura x comprimento x largura);
- Composição do revestimento;
- Origem do produto;
- Indicação dos cuidados mínimos para conservação do
produto.
Obs.: Os protótipos devem ser apresentados com amostras
das etiquetas a serem utilizadas, ﬁxadas nos locais deﬁnidos.

GARANTIA
• Mínima de um ano contra defeitos de fabricação.
Obs.:A data para cálculo da garantia deve ter como base o
último dia da entrega do lote.

CONTROLE DE QUALIDADE

• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da
FDE ou seus prepostos.

Mobiliário

EMBALAGEM
• O colchonete deverá ser embalado em plástico transparente.
• Qualquer embalagem plástica utilizada para embalagem do
colchonete, deverá trazer a seguinte marcação em letras não
inferiores a 5mm de altura e com o destaque em negrito:
- "ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA
EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
• Devem constar do lado externo da embalagem, rótulos de
fácil leitura com identiﬁcação do fabricante e do fornecedor,
código do produto e orientações sobre manuseio, transporte
e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas ﬁtas adesivas em contato direto
com o produto.
Obs.1: O protótipo deve ser entregue embalado e rotulado
como especiﬁcado.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções com menor impacto ambiental poderão ser aprovados
pela equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

CT-02
Colchonete
para
repouso
(C=1,85m)

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Utilizar cordas para prender a carga.
• Proteger contra intempéries.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar declaração emitida pelo
Organismo de Certiﬁcação de Produto - OCP, comprovando a
correspondência do Certiﬁcado de Conformidade INMETRO ao
especiﬁcação.
• O fornecedor deverá reapresentar o(s) certiﬁcado(s)
de manutenção da certiﬁcação, de acordo com os prazos
estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade,
com base na data inicial da obtenção da 1ª certiﬁcação do
produto.

LEGISLAÇÃO
• Portaria INMETRO nº 79, de 03 de fevereiro de 2011 –
Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para
Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, e
institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a certiﬁcação compulsória para Colchões e
Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano.
• Portaria INMETRO nº 349, de 09 de julho de 2015 - Ajustes e
esclarecimentos à Portaria INMETRO/MDIC nº 79 de 2011.
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NORMAS
• ABNT NBR 13579-1:2011 - Colchão e colchonete de espuma
ﬂexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
• ABNT NBR 13579-2:2011 Versão Corrigida:2011 - Colchão e
colchonete de espuma ﬂexível de poliuretano e bases - Parte
2: Revestimento.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão,
recomenda-se veriﬁcar a existência de edições mais recentes
das normas citadas.

Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função “Fit to paper”
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

