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ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DA  INDUSTRIA  DE  COLCHÕES   - ABICOL
Av .  Dr .  Yojiro  Takaoka ,  4384  Sala  705  Cj  5109  - Alphaville  Santana  de  Parnaíba/SP

secretaria@abicol .org          www .abicol .org         Telefone :  (11) 4152-1847

Com objetivo de compor tabela de verificação de suporte de molejo a ser inserida na Norma ABNT
para Molejos de Colchões - Requisitos e Métodos de Ensaio, a Comissão de Normas e Certificações
da Abicol, responsável pela coordenação do Comitê de Estudo de Colchões na ABNT (ABNT/CE-
015:002.004), solicita aos fabricantes de molejos que enviem suas amostras, conforme abaixo, para
que possam participar da apuração de dados:     
                                                                  
                  ENDEREÇO PARA ENVIO                          PADRÃO DAS AMOSTRAS DE MOLEJO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os interessados pelo tema podem acompanhar o trabalho do Comitê de Estudo de Colchões na
ABNT, participando das reuniões da Comissão de Normas e Certificações, cuja programação pode
ser obtida em https://www.abicol.org/agenda2019/ 
 
Para acessar os documentos do Comitê, como atas e demais registros, basta entrar no link da ABNT
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=6564829&objAction=browse&viewType=1 . 
 
 
 
 
 

NORMA ABNT PARA MOLEJOS - REQUISITOS E
MÉTODOS DE ENSAIO

Fabricantes enviem seus molejos para testes e composição da tabela de verificação do suporte

das molas que passará a integrar a norma ABNT para molejos de colchões

Ficou com dúvida em algum ponto deste Informe? Faça contato com a ABICOL por telefone: (11) 4152-1847 ou
por email: diretoria@abicol.org

CTAD - Centro Tecnológico de Análise e
Desempenho LTDA.

Rua Manoel Ferreira Campar, 39. Posse, Nova
Iguaçu - RJ. CEP: 26021-061.

 
Será cobrado pelo laboratório um valor simbólico
de R$450,00 por molejo para execução dos
ensaios.
Contato: (21) 3584-6000 com  Samanta ou Aline
SIGILO: Para fins da análise, não serão
identificados os fabricantes que contribuíram
com as análises de suas amostras. Apenas os
resultados serão divulgados, mantendo em
sigilo a  origem das molas.
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