Manual de Instalação para Rodapés
Características

Atenção

- MDF revestido com resina PET (resina composta de

- Armazenar o produto em local sem inscidência

até 80% de material reciclado).

de chuva e sol, em piso plano, de acordo com a

- Customizado conforme projeto;

seguinte imagem:

- Resistentes ao impacto;
- Variedade e estabilidade de cores;
- Não apresentam amarelamento;

500mm

- Barreira contra mofos e cupins e gordura.
- Hidrorepelente.
- Disponíveis em réguas de 2700(L) e 15(E) mm, as
alturas são variavéis, de acordo com a tabela
seguinte, com pesos descritos:

Altura (cm)

Peso/régua (kg)

10

3

15

4.5

20

6

25

7.5

30

9

500mm

500mm

500mm

500mm

Não Recomendado
- Pintar o produto, quando já
termolaminado(envolto por PET).

Manutenção e Cuidados Gerais
- A limpeza dos painéis é feita somente com pano
seco ou levemente umedecido.
- Soluções de água e sabão neutro ou álcool podem
ser aplicadas em caso de sujidades mais pesadas.
Não utilizar outros produtos químicos antes de
consultar a fábrica.
- Sempre que houver a necessidade de transportar os
painéis, embalar-los com papelão e cantoneiras para
evitar quebra na ponta dos mesmos.
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Materiais para Instalação

-cola instantânea

- cola AC 5000

Tek-Bond

Ferramentas Recomendadas para Instalação

- óculos protetores

- plaina

- serra meia-esquadria

-nível

- estilete

- serra tico-tico

- protetor aurilcular

- trena

- máscara

- luvas com palma emborrachada
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Instalação
1. Procure começar a instalação dos rodapés
pelo canto que vai ficar atrás da porta. Inicie os
cortes das extremidades das peças a partir da
face principal, de acordo com as medidas.
2. Nos cantos das paredes, o encaixe das
réguas é feito no ângulo de 45°.

3. Posicione o rodapé já cortado na parede e
faça a medição da próxima régua a ser cortada,
marcando com um lápis o encontro das duas
peças.

VIRADA 45°
4. Terminados todos os cortes e conferidas as
medidas e encaixes, é hora de fixar os rodapés.
Comece pela primeira barra, fazendo um filete
em ziguezague de cola AC 5000 na face
interna. Fixe a peça à parede, ajuste de maneira
a ficar o mais próximo possível da parede e
bem apoiada no piso.

5. Para o acabamento final, preencha com a
cola de acabamento todas as emendas e juntas
entre rodapé e parede, usando um estilete ou
espátula pequena.

6. Passe um pano úmido e limpo para retirar os
excessos da cola de acabamento ainda fresca.
Se as imperfeições forem maiores, espere a
cola secar por alguns minutos e depois
preencha as imperfeições novamente até
eliminá-las.
7. Instalação Completa.
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