
Política de qualidade e meio ambiente 
 
A proteção do meio ambiente, a poupança energética e a contribuição para o 
desenvolvimento sustentável são princípios fundamentais da Krimelte Iberia, que está 
orientada para oferecer soluções que cumpram com os mais altos standards de qualidade e de 
segurança para os seus clientes e trabalhadores. 
 

POLÍTICA DE QUALIDADE 

• Desenvolvemos todas as nossas atividades baseando-nos nas necessidades e expetativas dos 
nossos clientes. Esta é a base estratégica de desenvolvimento das nossas atividades e 
rentabilidade na nossa empresa. 

• Os nossos produtos cumprem com os requisitos especificados, assim como com as expetativas 
dos clientes. 

• O nosso objetivo é evitar falhas e melhorar os nossos processos e produtos. 

• Criamos um ambiente de trabalho estimulante e uma empresa competitiva ao dedicarmo-nos 
ao desenvolvimento de competências. 
  
Dispomos de certificações como SNJF, marca N e APPLUS, obtidas graças a um exaustivo 
controlo dos nossos processos, assim como certificações de produtos testados para o contacto 
com alimentos e resistência ao fogo. 
  

POLÍTICA AMBIENTAL 
 
Trabalhamos por um presente e um futuro sustentável. Este compromisso torna-se real com a 
criação de diversas atividades que procuram minimizar o impacto no meio ambiente e 
contribuir para a poupança energética: 

• Temos em conta a natureza perigosa dos nossos processos de produção e o seu impacto no 
meio ambiente circundante, comprometendo-nos assim a minimizar os riscos, de forma a 
garantir a segurança dos nossos empregados e a proteção do meio ambiente. 

• Utilizamos matérias-primas, energia e recursos naturais de forma eficiente e reciclamos uma 
parte considerável dos materiais. 

• Preferimos materiais que respeitam a natureza no planeamento de novos produtos e 
processos. 

• Nas nossas atividades temos em conta os requisitos legislativos e outros acordos relacionados 
com os aspetos ambientais das atividades da empresa. 

• Desenvolvemos produtos que lideram uma transição para modelos que respeitam mais o 
meio ambiente, minimizando as emissões de COV, e que possam ser utilizados nas 
certificações de edifícios sustentáveis. 

 



Os mesmos princípios são seguidos em cooperação com os nossos fornecedores e sócios. A 
prioridade de cada um dos nossos empregados é garantir a qualidade e a proteção do meio 
ambiente. Manteremos a nossa posição de liderança entre os fabricantes mundiais de 
espumas de construção e selantes seguindo a nossa política de qualidade e meio ambiente, 
estabelecendo novos objetivos e alcançando-os.  

  

PREVENÇÃO DE RISCOS 
  
Krimelte Iberia considera prioritário velar pela segurança dos seus trabalhadores. Estabelece 
procedimentos de práticas seguras que previnem o risco durante todo o processo de fabrico 
dos produtos: 
  
- Realização de formação em diversos temas de segurança e saúde. 

- Consciencialização sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual. 

- Revisão dos riscos e definição de medidas preventivas com o grupo de trabalho que inclui 
métodos de trabalho mais seguros e eficientes. 

- Desenvolvimento de produtos que garantem a segurança durante o seu fabrico e a sua 
utilização minimizando o emprego de substâncias perigosas. 

  
 
 


	Política de qualidade e meio ambiente
	Dispomos de certificações como SNJF, marca N e APPLUS, obtidas graças a um exaustivo controlo dos nossos processos, assim como certificações de produtos testados para o contacto com alimentos e resistência ao fogo.


