
     
 

 

Instruções para Recebimento, Manuseio, Limpeza e Guarda 

 
I - Recebimento 

 
   A inspeção de recebimento deve ser baseada em dados dimensionais, obtidos por 
instrumentos de medição como projetor de perfil, microscópio ou paquímetro, comparando-os 
com dados contidos nas normas pertinentes, além de aspectos visuais. 
 

    Atenção: NÃO aceitaremos devoluções de peneiras rejeitadas por testes práticos, 

                        não normalizados, com o próprio produto a ser peneirado ou esfera padrão. 
 
 

II – Manuseio 

 
   Manuseie a peneira com cautela, observando as seguintes regras. 
     - Não coloque pó em excesso para não lacear a tela e prejudicar o peneiramento. 
     - Não raspe a tela com objetos, a fim de forçar a passagem do pó, pois a tela ficará  
       laceada podendo até rasgar-se, além de comprometer as aberturas das malhas.     
     - Não coloque a peneira em estufa acima de 70 ºC, para secar o pó ou após ser  
       lavada, pois a tela ficará laceada e se desprenderá do aro. 
     - Não force a passagem dos grãos presos na tela com objetos pontiagudos. 
     - Não bata no aro da peneira com objetos que a amassem, prejudicando o seu encaixe. 
 
 

III – Limpeza 

 
   A limpeza deve ser feita com líquidos que sirvam de solvente do produto peneirado e   que não 
ataquem o metal. Devem ser aplicados com pincel fino, seguido da passagem de ar comprimido 
pela tela no sentido contrário à passagem do pó. 
   A peneira deve ser lavada em água corrente, passando-se ou não uma esponja e secada com 
ar comprimido, pano limpo e seco ou ao ar livre. 
   Usar escovas diversas com fios plásticos ou metálicos para esfregar a tela requer cautela para 
não prender os fios da escova na tela. Deve ser feito de forma a fazer com que os grãos retidos 
na malha, passem no sentido contrário ao peneiramento ( usar escova somente até a malha 100 
e pincel para aberturas menores). 
 
  

IV – Guarda 

 
   A peneira sempre deve ficar guardada limpa dentro de sua embalagem e em local seco e 
fresco. 
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