MANUAL DE INSTALAÇÃO LINHA REVESTIDA: BARROTES E CLIPES METÁLICOS

Sobre o produto
Este produto foi fabricado em madeira MDF e revestido com uma lâmina PET para acabamento
final e cor.
Uso: o produto é recomendado somente para aplicações em ambientes internos, que não
sofram contato com fonte de umidade ou calor intenso.
Esse revestimento pode sofrer pequenas variações de tonalidade em diferentes lotes de
produção. Se for o caso, entre em contato com o fornecedor antes do assentamento.
É aconselhável aplicar este produto ao fim da obra, evitando contato com demais resíduos
como poeiras, tintas e outros materiais.
Faça uma pré montagem para avaliação e definição do sentido de paginação antes da aplicação.
Aclimate o produto no ambiente em que será instalado por pelo menos 48 horas antes da
aplicação.
A estocagem, quando ocorrer, deve ser em local coberto, seco, livre de insolação e sobre um
estrado.
Preparação da parede
A qualidade da parede é importante para o resultado da instalação. A superfície precisa ser
plana, lisa, sem irregularidades superficiais, completamente limpa (sem poeira), seca (livre de
umidade de condensação) e sólida o suficiente para fixar parafusos e buchas.. O solvente
recomendado para limpeza da superfície é o álcool isopropílico.
Para superfície pintada recentemente, assegure-se que ela esteja completamente seca antes da
instalação. O recomendado é aguardar o prazo mínimo de 72 horas após a pintura.
O que você vai precisar
Serra circular
Nível
Trena
Caneta
Martelo de borracha
Conectores plásticos Decopainel –
acompanha produto

Clipes Metálicos Decopainel
Barrotes de madeira
Furadeira/parafusadeira
Parafuso chipboard 5x50mm/ Bucha S8

ATENÇÃO /CUIDADO FUNDAMENTAL
Nos encontros da paginação com o piso, paredes e teto, é necessário deixar um espaço de dilatação
para suportar possíveis contrações e dilatações normais da madeira:
• Para áreas com até 3 metros de extensão, deve-se deixar no mínimo 6mm de espaço de
dilatação nas bordas da paginação.
• Para paginações de extensão maior, este espaço de dilatação deve ser aumentado
proporcionalmente.
Assentamento
1. Inicie instalando o primeiro barrote: Confira o nivelamento e trace a linha de marcação para instalação do
primeiro barrote. Parafuse o barrote na parede mantendo a distância solicitada das laterais, piso e teto
para dilatação do produto.

2. Considere a altura do produto a ser instalado como referência para o distanciamento de altura
para o próximo barrote. Continue fixando os demais barrotes paralelamente entre si e
mantendo a distância de separação equivalente à altura das peças a serem instaladas.

3. Fixe as presilhas que irão prender as peças no barrote da fileira inicial. Considere duas presilhas
por peça. Cada peça tem ranhuras nas bordas para permitir o encaixe das presilhas metálicas e
dos conectores plásticos. Encaixe a peça nas presilhas certificando-se que ela esteja nivelada.

4. Em seguida encaixe duas presilhas na ranhura da borda superior da peça e parafuse-as na régua
superior. Encaixe também dois conectores plásticos na ranhura da lateral, que servirão para

conectar a próxima peça. Utilize um martelo de borracha se for necessária uma pequena
pressão para encaixe das placas entre si.

5. Repetindo os passos anteriores, continue adicionando peças até completar a fileira.

Observação: Para adequação do tamanho das peças às dimensões das superfícies onde serão
aplicadas, use uma serra circular apropriada, com serra de corte de madeira, tomando as seguintes
precauções:
Faça uma linha de marcação do corte no verso da peça;
Faça o corte com o verso da placa voltado para cima, alinhado com a linha demarcada.
Acessórios para acabamento
O arremate no final da paginação pode ser feito com alguns acessórios disponíveis na nossa
linha de produtos. Esses acessórios dão acabamento e ajudam a esconder possíveis imperfeições nos
recortes.

Limpeza e conservação
Para limpeza pode-se utilizar flanela seca, escova com cerdas macias, espanador e/ou aspirador
de pó. Caso seja necessário, um pano levemente umedecido com água. O contato com produtos à base
de solvente pode alterar e/ou danificar o revestimento.
Garantia
Este revestimento possui garantia de 5 (cinco) anos, com validade a partir da data de aquisição
dos produtos e cobre defeitos de fabricação, desde que a instalação e utilização estejam de acordo
com os requisitos deste manual.

Informações:
Acesse: www.decopainel.com.br
Email: comercial@decopainel.com.br
Ligue: +55 (48) 3437-4488

