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Resumo das alterações à Norma para Escadas EN 131
As normas definem regras técnicas, e incluem especificações para o fabrico e ensaio dos produtos.
As escadas estão regulamentadas pela norma europeia EN131. Esta norma consta de várias partes, que regulam diferentes requisitos das
escadas. Algumas partes da norma foram modificadas e outras estão atualmente em revisão:
Alterada: Parte 1

Alterada: Parte 2

Parte 3

Parte 4

Designação,
tipos de construção,
medidas funcionais

Requisitos, testes e
marcação

Informação para
os utilizadores

Escadas com uma ou
mais articulações

Fevereiro 2016

Abril 2017

Em revisão

Em revisão

Alargamento da base
para escadas de parede

Novos requisitos
para testes

Novas indicações de
segurança e instruções
de uso

Adaptação deste tipo de
escada às novas normas
1, 2 e 3

Edição anterior

Setembro 2011

Agosto 2012

Agosto 2007

Agosto 2007

Período de transição

Até 31/12/2017

Até 31/12/2017

-

-

Índice
Nova edição
Alterações essenciais

Consequências das novas especificações
Período de transição

2016

2017

2018

11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03

antiga edição da EN 131-1+2
nova edição da EN 131-1
nova edição da EN 131-2

Até 31/12/2017 continuam em vigor as edições anteriores da norma EN 131,
parte 1 e 2, paralelamente às novas edições.
Depois desta data, os fabricantes podem comercializar apenas escadas que
cumpram com a nova norma.
A última atualização na EN 131, parte 1 e 2, entrou em vigor em 1 de janeiro
de 2018, merecendo destaque as seguintes alterações: alargamento das
escadas na base com recurso a estabilizadores e nova classificação das 		
escadas de acordo com a sua utilização.
Toda a nossa gama de Escadas e Escadotes cumpre com estas atualizações.

Quais as implicações destas alterações para o comércio e para os
utilizadores das escadas?
Comércio:
As alterações à norma não têm nenhuma consequência para o comércio.
As escadas disponíveis em stock, que cumpram com a norma anterior, podem
ser vendidas após 31/12/2017.
Os produtos fabricados em conformidade com a norma anterior continuam
aptos após a modificação da norma.
Utilizadores
Utilizadores particulares e profissionais não estão obrigados a substituir
ou a alterar as suas escadas. Embora a alteração na norma EN 131 tenha
como objetivo o acréscimo de segurança, não significa que as escadas
produzidas de acordo com a norma anterior sejam inseguras.
No entanto, de acordo com o regulamento de Segurança no Trabalho, os
utilizadores profissionais continuam obrigados a verificar periodicamente o
estado dos seus equipamentos de trabalho, de acordo com a finalidade,
num quadro de avaliação de risco, assim como a verificar o seu nível de
segurança.
Por essa razão, recomenda-se a todos os utilizadores profissionais que
procedam à verificação periódica das suas escadas e, se for o caso,
equipem as suas escadas com estabilizador ou com corda.
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Novidades na parte 1 da Norma EN 131
Até 31/12/2017

A partir de 01/01/2018

Alargamento da base para escadas de parede
De acordo com a nova norma, todas as escadas que podem
ser utilizadas como escadas de parede, e cujo comprimento 		
estendida seja superior a 3.000 mm, têm que ser equipadas 		
com um alargamento na base (por ex.: o estabilizador).
O comprimento do estabilizador depende do comprimento da
escada, até ao máximo de 1.200 mm.

> 3.000 mm

Máx. 1.200 mm

Até 31/12/2017

A partir de 01/01/2018

Bloqueio da secção superior
Nas escadas extensíveis ou combinadas, nas quais se 		
podia desmontar a secção superior e utilizá-la como escada 		
simples, agora, sempre que esta tenha mais do que 			
3.000 mm de comprimento, não pode ser removida. 			
Neste caso, a escada deve ser construída com um
dispositivo de bloqueio nas articulações.
Mantém-se a obrigatoriedade de alargamento na base, 		
quando o comprimento da escada excede 3.000 mm.
Esta situação afeta principalmente as escadas extensíveis 		
com mais de 2x10 degraus e as escadas combinadas com 		
mais de 3x10 degraus.
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Novidades na parte 2 da Norma EN 131
Até 31/12/2017
Sem classificação

A partir de 01/01/2018
Profissional

Doméstico

Duas categorias de Escadas
Nova classificação das escadas em duas categorias:
escadas para uso profissional
escadas para uso doméstico
De acordo com a categoria, as escadas são submetidas a
ensaios com diferentes critérios de controlo:
Ensaio de durabilidade em Escadotes:
- 50.000 ciclos em escadas para uso profissional
- 10.000 ciclos em escadas para uso doméstico
Ensaio de resistência:
- 2.700 N de carga para escadas de uso profissional
- 2.250 N de carga para escadas de uso doméstico
Todas as escadas EQUIPLEVA cumprem com os
requisitos da categoria profissional.

Ensaio de resistência para Escadotes e
Escadas de parede

2.700 N

2.250 N

Até ao final do ano 2017, os ensaios de estabilidade das 		
escadas, em particular dos montantes, realizavam-se na posição
horizontal, colocando a escada sobre dois suportes, aplicando
carga de 1.100 N (cerca de 112 kg), medindo a deformação 		
permanente.
A partir de 2018, o ensaio de resistência tem que ser realizado
na posição de uso da escada e com cargas muito superiores:
- 2.700 N (cerca de 275 kg) para escadas de uso profissional
- 2.250 N (cerca de 229 kg) para escadas de uso doméstico.
As escadas têm que suportar essas cargas, sem falhas, 		
durante 1 minuto, e não podem apresentar pontos de rutura 		
nem fissuras visíveis. No entanto, admitem-se deformações 		
permanentes.

736 N
137 N

Ensaio de torção para Escadotes
Para comprovar a rigidez dos Escadotes, coloca-se uma barra
de aço com 500 mm de comprimento, sobre o montante, degrau
ou plataforma superior.
Fixa-se a barra pelo perfil do lado oposto da escada, e aplica-se
sobre a escada uma carga de 736 N (cerca de 75 kg).
De seguida exerce-se força na extremidade da barra com uma
carga de 137 N (cerca de 14 kg) em direção contrária ao lado fixo.

Fixação

Durante o ensaio, a base do Escadote não pode deslocar-se 		
do seu ponto inicial, mais do que 25 mm.
Máx. 25 mm
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Ensaio de durabilidade para Escadotes
Este ensaio de carga permanente aplica-se a todos os Escadotes
e Escadas Combinadas, que possam ser utilizadas como Escadote.

1.500 N

50.000 x

Consiste em colocar um degrau da escada sobre uma elevação de
20 mm de altura e segurar na escada para que não deslize.
De seguida, coloca-se, alternadamente, carga de 1.500 N (cerca de
153 kg) no montante, degrau ou plataforma superior, e num degrau
do centro da escada.

1.500 N
10.000 x

A alternância da carga repete-se até completar o número de 		
ciclos requerido para a respetiva categoria da escada, sem que
esta sofra danos:
- 50.000 ciclos de carga em escadas para uso profissional
- 10.000 ciclos de carga em escadas para uso doméstico

Ensaio de resistência ao deslizamento para
Escadas de parede
1.471 N

Este novo ensaio serve para comprovar a resistência ao 		
deslizamento dos pés ou bases da escada, e é aplicável a todos
os tipos de escadas que podem ser utilizadas como escadas de
parede.
Na realização do ensaio coloca-se a escada sobre uma placa de
vidro, apoiando-a numa superfície sólida.
De seguida aplica-se uma carga de 1.471 N (cerca de 150 kg).
O procedimento deve ser repetido 4 vezes.
Após as 4 repetições, a escada não pode ter deslizado mais de
40 mm para fora.

Máx. 40 mm

Ensaio de torção para Escadas de parede
Com este ensaio testa-se a rigidez torsional das Escadas de 		
parede.

491 N

638 N

Na realização deste ensaio, coloca-se a escada sobre dois 		
suportes. Aplica-se carga de 491 N (cerca de 50 kg) sobre 		
ambos os montantes, durante 30 segundos. De seguida, mede-se
a flexão resultante, que serve de magnitude de referência para a
segunda parte do ensaio.
Na segunda parte do ensaio coloca-se carga com 638 N
(cerca de 65 kg) sobre o centro de um montante, e mede-se 		
novamente a flexão dos montantes.
A diferença de flexão entre a primeira e segunda medição não
deve ultrapassar um determinado valor limite.
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