MANUAL DE INSTALAÇÃO
Rodapés, Guarnições e Revestimentos de SuperWPC Ecovale

Equipamentos necessários:













Serra ½ esquadria elétrica ou manual;
Furadeira;
Broca 5mm;
Martelo;
Trena/Metro;
Lápis;
Pano;
Prego S/Cabeça 13x15;
Bucha “T”;
Cola PU;
Massa niveladora/Silicone;
Equipamento de proteção.

Procedimento de Instalação:
O processo de instalação com auxílio de Bucha T e cola PU garante ótima fixação e acabamento dos perfis.
1º Passo – Faça o gabarito:




Faça um gabarito cortando um pedaço de 10cm do perfil a ser instalado.
Utilize serra elétrica ou manual para corte das barras.
Faça um furo com a furadeira na canaleta da parte de fixação da bucha “T”, na parte de trás dos
perfis, transpassando o produto.

2º Passo – Fixe as Buchas “T”:
 Coloque o gabarito no local onde será instalado o produto e marque, com auxílio de um lápis, onde
será feito o furo – o espaçamento entre buchas “T” deve ser de 50 cm.
 Utilize a furadeira com broca de 5mm para realizar a furação nos pontos marcados à lápis.
 Introduza a bucha “T” e faça a fixação com prego S/Cabeça 13x15 com auxílio de um martelo.

3º Passo – Instale os perfis:
 Limpe a parede e a parte posterior do perfil a ser instalado.
 Aplique cola PU na bucha “T” e na parte posterior do perfil a ser fixado. A cola deve ser aplicada
tanto nas partes inferior e superior do rodapé, que fazem o contato direto com a parede.
 Encoste a parte posterior do perfil na bucha “T” e pressione para que a bucha se encaixe na canaleta
do perfil.

4º Passo – Emenda entre barras:
 Realize corte 45º nas extremidades das peças a serem emendadas.
 Para melhor acabamento, utilize massa niveladora ou silicone nas junções entre peças e parede.
 Faça a remoção do excesso com o auxílio de um pano úmido.

Obs.: Importante: Para não comprometer o acabamento do produto recomendamos que não seja
utilizado pinos de fixação.

