QUALIDADE COMPROVADA

A ÚNICA EMPRESA DE FIXADORES NO BRASIL COM
CERTIFICAÇÃO FM APPROVED
A Hard é pioneira na conquista da rigorosa certificação FM Approved no
Brasil, comprovando que seus produtos atendem às exigências do mercado
mundial, passando por inspeções anuais e promovendo benefícios aos seus
clientes, uma vez que os fixadores têm maior durabilidade e resistência mecânica
diante dos esforços e danos que podem ser causados pela natureza.

O QUE É A CERTIFICAÇÃO FM APPROVED?
FM Approved é uma certificação
concedida pela FM Approvals,
organização ligada a FM Global, que
dispõe de laboratórios e equipe com
mais de 1500 engenheiros aptos a testar
e reproduzir os mais difíceis fenômenos
meteorológicos, recriando ventos com
força de furacão (258km/h) e testando
as resistências dos materiais de
construção, em particular os sistemas
de cobertura.
Os testes realizados vão desde
a verificação da amostra do produto
em relação a seu desenho e/ou
especificação até os controles de
qualidade e instalação.

A l g un s do s requ i s i to s do
si ste m a de qu a l i da de ava l i a do s
são: procedimentos para inspeção
de recebimento de matéria-prima e
controle de qualidade de manufatura,
d o c um e n ta ç ã o de engenh a ri a ,
sistemas de medição, procedimentos
para rastreabilidade e tratamento de
anomalias.
A FM Approvals é reconhecida
e respeitada em todo o mundo. Sua
certificação FM Approved garante aos
clientes que um produto ou serviço
tenha sido rigorosamente testado e
esteja em conformidade com os mais
altos padrões nacionais e internacionais.

QUAL A VANTAGEM DE
TER UM PRODUTO FM
APPROVED NA SUA OBRA?
Melhor custo-benefício e garantia de que os produtos empregados na obra possuem padrões de
qualidade, critérios de segurança e
desempenhos técnicos aprovados
no mundo todo.
É indispensável, portanto, uma
empresa observar, no momento
das especificações dos projetos,
que os custos com fixadores na
obra são irrisórios se comparados
aos prejuízos resultantes da danificação de máquinas, equipamentos, estoques de matérias-primas e
produtos acabados, causados pelo
arrancamento da cobertura em
uma tempestade ou vendaval.

O QUE É A FM GLOBAL?
A FM Global é uma companhia de seguros especializada na prevenção de sinistros patrimoniais por meio do uso da
engenharia de prevenção de perdas. Fundada em 1835, a organização tem forte presença em mais de 130 países, e um terço
das empresas presentes na publicação americana “Fortune 1000” são seus clientes.

LEED Tested

HOMOLOGADA PELA
EUROPEAN TECHNICAL
APPROVAL (ETA)

CERTIFICAÇÃO E
ORIENTAÇÃO AMBIENTAL
LEED

Emitida por um órgão europeu
independente, esta homologação segue
as diretrizes do European Technical
Approval e é classificada por opções, de
1 a 12.
A organização que atesta a
qualidade é a CE European Conformity.
Todos os produtos que contêm a marca
CE são reconhecidos internacionalmente
e podem ser livremente comercializados
nos países da Europa.

O Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) é um
sistema de certificação internacional
que abrange 143 países. Seu intuito
é estimular que projetos, obras e
operações de edificações valorizem a
sustentabilidade.
Os produtos HARD passam pelo
LEED Tested, que mede o nível de VOC
(solventes orgânicos voláteis) existente
em sua composição. A atenção com
este detalhe garante que os Sistemas
de Ancoragens Químicas e Selantes
HARD possam ser utilizados em obras
que contenham essa certificação.

1 BILHÃO DE FIXADORES
VENDIDOS, ZERO DEFEITO
Todos os produtos fabricados
s ã o s u b me ti do s a rigor osos
testes laboratoriais, com o
objetivo de assegurar qualidade,
segurança e durabilidade, sempre
em conformidade com normas
nacionais e internacionais.
O padrão de qualidade HARD
já entregou aos clientes mais de um
bilhão de fixadores para coberturas
metálicas, sem nenhum defeito de
corrosão registrado em seu histórico
de alta credibilidade e satisfação.
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