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CARREGAMENTO E TRANSPORTE 

Carregamento: O(s) palete(s) deve(m) ser carregados com acompanhamento do transportador, 
aprovado a carga carregada na fábrica e com todos os documentos de acompanhamento, seguro 
e transporte validados. 

Durante o transporte: O(s) palete(s) deve(m) estar bem amarrado e não deve receber fortes 
impactos durante o transporte, visando o mesmo chegar intacto e sem tombamentos, que podem 
danificar a lata e consequentemente o produto. 
 

DESCARREGAMENTO 
Manuseio: Não deve ser desmanchado o palete no momento do descarregamento, devendo 
utilizar equipamento apropriado para descarregar do caminhão. Caso tenham que efetuar o 
descarregamento manual, deve tomar contato com impactos dos packs e sua montagem deve 
seguir os mesmos parâmetros do palete inicial. 
 
IMPORTANTE: Devem ser preservadas as separações das camadas no palete, com chapatex, 
evitando o contato pack/pack. Isso fará com que caso exista pelo manuseio indevido/incorreto 
algum micro furo e consequente vazamento, seja evitado a contaminação de outras camadas, 
danificando a menor quantidade possível de packs do cliente/parceiro. 

 
 

ARMAZENAGEM 
Local de armazenamento: Deve estar apto e apropriado à armazenagem de latas e tipo de 
produto, respeitando a altura máxima do palete original (56 packs x 10 camadas = 560 
packs/palete). Manter em local seco, arejado, sem calor excessivo, protegido do sol são 
princípios básicos na armazenagem adequada. O Açaí Motion® tem um pH ácido, como todos 
os outros produtos deste segmento, e com isso existe uma proteção interna nas latas advindas 
dos fornecedores (Ardagh Group, Ball, Crown...), mas qualquer impacto externo indevido causa 
danos no verniz interno, podendo neste local existir micro furos imperceptíveis que farão com 
que ocorra posteriormente corrosão de fora para dentro, danificando a lata e conteúdo, 
podendo causar danos em todas as latas que tiverem contato com este líquido vazado, não 
sendo um defeito de fabricação ou produção. Isso é muito importante todos ficarem atentos, 
pois não existe como exigirmos garantia do fabricante/envasador por estas perdas. 

 
 

VALIDADE 

O Açaí Motion® apresenta validade de 12 meses da fabricação, desde que se cumpram todas as 
instruções acima sobre Carregamento, Transporte, Descarregamento e Armazenagem para 
garantia plena de integridade de nossos produtos. A não observação destes itens fará com que 
não possamos ter a garantia de reposição dos produtos danificados junto ao 
fabricante/envasador. 
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