
Atendimento Avançado

Serviço de Limpeza Geral para Elevadores
Cuidado que garante mais durabilidade 
aos equipamentos e mais segurança aos 
condôminos.
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Serviço de Limpeza Geral para Elevadores

www.atlas.schindler.com • SAC 0800 055 1918

Para saber mais sobre o Serviço de Limpeza Geral para Elevadores e 
outras soluções Atlas Schindler, entre em contato com a equipe do 
Atendimento Avançado responsável pela sua região.

Antes

Depois

Limpeza do topo da cabina

Limpeza do quadro de comando

Limpeza do poço do elevadorO que é?

É um importante serviço de limpeza específico para 
elevadores, que deve ser realizado ao término da obra ou 
após reformas no edifício. 

Por que é importante?

Durante a construção do edifício ou em caso de obras, é 
inevitável o acúmulo de detritos, como poeira, restos de 
concreto, madeira e tintas. Esta sujeira invade e impregna 
os componentes e sistemas do elevador, podendo 
comprometer o bom funcionamento dos equipamentos.

Por isso, este procedimento é essencial para manter o 
funcionamento adequado e o ajuste perfeito dos elevadores. 

Como funciona?

Técnicos especializados, que seguem rigorosos critérios 
de segurança e conhecem o funcionamento de cada 
item do elevador, realizam a limpeza em diversas partes 
do equipamento, como: casa de máquinas, caixa do 
elevador, operador de portas, partes superior e inferior 
da cabina, portas internas de todos os pavimentos, 
soleiras e poço do elevador. 

Para realização desse serviço, os técnicos utilizam 
produtos desenvolvidos especialmente para limpeza e 
lubrificação dos componentes de elevadores. 

Limpeza em áreas de acesso restrito

O acesso de pessoas não capacitadas para a limpeza de 
áreas restritas do equipamento pode ocasionar danos ao 
elevador e provocar graves acidentes.

Vale lembrar que a limpeza do interior da cabina, dos 
botões, dos espelhos e da parte externa da porta de 
pavimento é de responsabilidade do condomínio.

Vantagens que você reconhece

- A Limpeza Geral elimina resíduos de obras e reformas 
que provocam o desgaste das peças e comprometem 
importantes mecanismos, como, por exemplo, o 
responsável pela abertura e fechamento das portas.

- Esse procedimento também assegura maior 
durabilidade aos equipamentos e previne paralisações 
repentinas dos elevadores.

- Esse serviço traz mais segurança aos condôminos e 
mais tranquilidade ao seu dia a dia, além de valorizar 
o seu condomínio.

Segurança em primeiro lugar, sempre

Proporcionar total segurança aos usuários é um 
compromisso da Atlas Schindler. Por isso, fabricamos 
nossos equipamentos de acordo com as normas nacionais 
e internacionais de segurança e oferecemos soluções e 
suporte para que todas as determinações legais sejam 
atendidas mesmo após a instalação de nossos produtos.


