Recomendação de prazos de garantia para edifícios que tiveram seus projetos de construção protocolados nos órgãos competentes posteriormente
à validade da norma ABNT NBR 15575 - (19/07/2013).

Temas, elementos, componentes e Instalações

Prazos de Garantia Contratual recomendados pela norma ABNT
NBR 15575, para edifícios habitacionais que tiveram seus projetos
de construção protocolados para aprovação nos órgãos
competentes posteriormente à sua vigência - (19/07/2013).

1 ano

2 anos

3 anos

Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura,
estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muros de
divisa e telhados

5 anos
Segurança e
integridade

Recomendação de prazos de garantia para edifícios que tiveram seus Instalação
projetos de construção protocolados nos órgãos competentes Equipamento
posteriormente à validade da norma ABNT NBR 15575 - (19/07/2013).
s

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate Instalação
a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, Equipamento
sistema de segurança patrimonial.
s
Porta corta-fogo

Dobradiças e
moldas

Instalações elétricas - tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cabos/eletro Equipamento
dutos/caixas e quadros
s

Integridade de
portas e batentes
Instalação

Instalações hidráulicas e gás - colunas de água fria, colunas de água
quente, tubos de queda de esgoto, colunas de gás

Integridade e
estanqueidade

Instalações hidráulicas e gás coletores/ ramais/ louças/ caixas de
Equipamento
descarga/ bancadas /metais sanitários/ sifões/ ligações flexíveis/ válvulas/
s
registros/ ralos/ tanques

Impermeabilização

Esquadrias de madeira

Esquadrias de aço

Esquadrias de alumínio e de PVC

Instalação

Estanqueidade
Empenament
o
descolament
o fixação
Fixação
Oxidação
Partes
móveis
(inclusive
Borrachas,
recolhedores
escovas,
de palhetas, articulações,
motores e
fechos e
conjuntos
roldanas
elétricos de
acionamento)

Perfis de
alumínio,
fixadores e
revestimentos
em painel de
alumínio

Funcionamen
to e
Acabamento

Fechaduras e ferragens em geral

Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em
argamassa/gesso liso/ componentes de gesso acartonado

Revestimento de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas

Piso cimentado, piso acabado em concreto, contra piso

Forros de gesso

Forros de madeira

têxteis,

Vidros

Estanqueidade de
fachadas e pisos
molháveis

Destacament
os, fissuras,
desgaste
excessivo

Estanqueidade de
pisos molháveis

Aderência
Fissura por
acomodação
dos
elementos
estruturais e
de vedação
Empenament
o, trincas na
madeira e
destacament
o
Empolament
o,
descascame
nto,
esfarelament
o, alteração
de cor ou
deteriorizaçã
o de
acabamento

Pintura/verniz (interna/externa)

Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos

Revestiment
os soltos,
gretados,
desgaste
excessivo
Empenament
o, trincas na
madeira e
destacament
o

Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks

Revestimentos
especiais
(fórmica,
plásticos,
pisos elevados, materiais compostos de alumínio

Fissuras

Estanqueidade de
fachadas e pisos
molháveis

Aderência
Fixação

Má aderência do
revestimento e dos
componentes do
sistema

Recomendação de prazos de garantia para edifícios que tiveram seus projetos de construção protocolados nos órgãos competentes posteriormente
à validade da norma ABNT NBR 15575 - (19/07/2013).

Temas, elementos, componentes e Instalações

Prazos de Garantia Contratual recomendados pela norma ABNT
NBR 15575, para edifícios habitacionais que tiveram seus projetos
de construção protocolados para aprovação nos órgãos
competentes posteriormente à sua vigência - (19/07/2013).

1 ano

2 anos

3 anos

Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura,
estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muros de
divisa e telhados

5 anos
Segurança e
integridade

Recomendação de prazos de garantia para edifícios que tiveram seus Instalação
projetos de construção protocolados nos órgãos competentes Equipamento
posteriormente à validade da norma ABNT NBR 15575 - (19/07/2013).
s

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate Instalação
a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, Equipamento
sistema de segurança patrimonial.
s
Porta corta-fogo

Dobradiças e
moldas

Instalações elétricas - tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cabos/eletro Equipamento
dutos/caixas e quadros
s

Integridade de
portas e batentes
Instalação

Instalações hidráulicas e gás - colunas de água fria, colunas de água
quente, tubos de queda de esgoto, colunas de gás

Integridade e
estanqueidade

Instalações hidráulicas e gás coletores/ ramais/ louças/ caixas de
Equipamento
descarga/ bancadas /metais sanitários/ sifões/ ligações flexíveis/ válvulas/
s
registros/ ralos/ tanques

Impermeabilização

Esquadrias de madeira

Esquadrias de aço

Instalação

Estanqueidade
Empenament
o
descolament
o fixação
Fixação
Oxidação

Partes
móveis
(inclusive
Borrachas,
recolhedores
escovas,
de palhetas, articulações,
motores e
fechos e
conjuntos
roldanas
elétricos de
acionamento)
Funcionamen
to e
Acabamento

Esquadrias de alumínio e de PVC

Fechaduras e ferragens em geral

Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em
argamassa/gesso liso/ componentes de gesso acartonado

Revestimento de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas

Piso cimentado, piso acabado em concreto, contra piso

Forros de gesso

Forros de madeira

Fissuras

Estanqueidade de
fachadas e pisos
molháveis

Revestiment
os soltos,
gretados,
desgaste
excessivo

Estanqueidade de
fachadas e pisos
molháveis

Destacament
os, fissuras,
desgaste
excessivo

Estanqueidade de
pisos molháveis

Empenament
o, trincas na
madeira e
destacament
o

Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks

Revestimentos
especiais
(fórmica,
plásticos,
pisos elevados, materiais compostos de alumínio

Perfis de
alumínio,
fixadores e
revestimentos
em painel de
alumínio

têxteis,

Aderência
Fissura por
acomodação
dos
elementos
estruturais e
de vedação
Empenament
o, trincas na
madeira e
destacament
o

Má aderência do
revestimento e dos
componentes do
sistema

Empolament
o,
descascame
nto,
esfarelament
o, alteração
de cor ou
deteriorizaçã
o de
acabamento

Pintura/verniz (interna/externa)

Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos
Vidros

Aderência
Fixação

