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DESCRIÇÃO
• Suporte para separar e manter em posição vertical livros, 
revistas etc.

CONSTITUINTES
• Suporte confeccionado em chapa de aço aço carbono SAE 
1008, laminada a frio, chapa 14 (1,90mm), composto de 
dois planos em ângulo reto (90º), tendo cantos arredonda-
dos.
• Dimensões:

 - 180mm (altura) +/- 5mm
 - 140mm (largura) +/- 5mm
 - 100mm (profundidade) +/- 5mm

• Acabamento em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em  estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).
• Aplicar tratamento antiferruginoso que assegure resistên-
cia à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 168 
horas (sete dias). O grau de enferrujamento deve ser de Ri

0
 e 

o grau de empolamento deve ser de d
0
/t

0
.

FABRICAÇÃO
• Arredondar cantos agudos.
• Cortes e dobras devem ser isentos de rebarbas, deforma-
ções ou bordas cortantes.

REFERÊNCIAS
• Pintura - cor CINZA - referência RAL (*) 7040.

(*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta auto adesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fi xada na 
parte inferior do suporte, contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (36 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra do bibliocanto deve ser apresentada com a 
amostra da etiqueta a ser utilizada, fi xada no local defi nido. 
Enviar etiqueta em duplicata para análise da matéria-prima.

GARANTIA
• Três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

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.

EMBALAGEM
• Acondicionar as peças em caixas de papelão com 50 unida-
des cada, separadas uma a uma por folhas de papel Kraft.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
Obs.1: A amostra do bibliocanto deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado.
Obs.2: Outros tipos de embalagens que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS
• Espessuras de chapas de aço devem seguir tolerâncias 
normativas conforme Normas ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
do bibliocanto, a seguinte documentação técnica:

 - Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da 
pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório 
acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse 
ensaio.

Obs. 1: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2  em 
diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); iden-
tifi cação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico 
responsável.
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Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas. 

NORMAS
• NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento 
de superfi cies pintadas. 
• NBR 8094:1983- Material metálico revestido e não-
-revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método 
de ensaio. 
• NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação da 
degradação de revestimento - Designação da quantidade e 
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças unifor-
mes na aparência - Parte 3 avaliação do grau de enferruja-
mento.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.


