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MODO DE INSTALAÇÃO
Recomenda-se que a instalação seja realizada por mão de obra
qualificada (pessoas que possuam conhecimento técnico específico),
seguindo corretamente nossas instruções e utilizando os EPI´s e
ferramentas adequadas para uma boa execução do serviço de
instalação, pois nossas garantias não cobrem peças com problemas de
instalação, danos ocasionados ao produto derivados da má instalação,
ou falta de conhecimento técnico para instalação.

1. VISTORIA: Verificar se as características do produto correspondem
exatamente à finalidade que se destina, como modelo, medidas,
altura, largura, profundidade, cor, material empregado no produto
etc. O presente produto é vendido e entregue no formato padrão
pela BR Vidros, possuindo medida pronta e exata, portanto, não é
expansível e regulável aos vãos das obras e não há possibilidade de
modificar as medidas do produto adquirido. Observar as condições
do pacote, se este não está danificado ou com marcas de batidas. Os
vidros não fazem parte da garantia do produto em nenhuma
hipótese.

2. ORIENTAÇÃO: NÃO RETIRAR A EMBALAGEM EM MADEIRA DO
PRODUTO ANTES DE FINALIZAR TODA A OBRA (ALVENARIA,
PINTURA, GESSO etc.).

3. PREPARAÇÃO: Utilizando alicates, dobrar os chumbadores até 90
graus em relação as laterais e superfícies superior e inferior do
produto.

4. PREPARAÇÃO: Deixar o vão livre com folgas entre de 1,5cm e 3cm
na largura e altura, tendo como base as DIMENSÕES NOMINAIS das
esquadrias.

5. OPCIONAL: Se utilizar guarnições (item opcional), instalar as
esquadrias faceando pelo lado interno considerando a parede
acabada (reboco, cerâmica, pré-moldado, pedras etc.).

6. ALVENARIA: Quebrar a alvenaria o suficiente para alojar o
chumbador dobrado a 90 graus em relação a superfície do caixilho,
conforme imagem 01.

7. POSICIONAMENTO: Posicionar a esquadria conforme orientações
de lado interno e lado superior, descritos no adesivo colado na
esquadria. Sempre instalar as esquadrias pelo lado interno do
ambiente.

8. NIVELAMENTO: Calçar as esquadrias com madeiras envoltas em
papelão, evitando danos na superfície de apoio e bordas salientes
da esquadria, conforme imagem 01.

9. NIVELAMENTO: POSICIONAR A ESQUADRIA, APRUMAR, NIVELAR,
ESQUADREJAR (ALINHAMENTO HORIZONTAL, VERTICAL E EM
PROFUNDIDADE), EVITAR TORÇÕES NO PRODUTO.

10. FIXAÇÃO: Preencher com massa reforçada de areia e cimento (3
partes de areia para 1 parte de cimento) no local de todos os
chumbadores e ao redor da esquadria. NÃO UTILIZAR ESPUMA
ESPANSIVA NO PREENCHIMENTO DAS ESQUADRIAS.

11. FINALIZAÇÃO: Deixar secar, e após seco, caso estes estejam
aparentes, retirar os calços e preencher os buracos com massa.
Somente retirar a embalagem no final da obra após todo o
acabamento estar finalizado (gesso e pintura), as bordas da
esquadria são aparentes, devendo-se tomar cuidado para não as
danificar durante o transporte, armazenamento ou instalação das
esquadrias.

Imagem 01: Ilustração da instalação da esquadria.

Para mais informações sobre LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONDIÇÕES
E GARANTIAS e locais onde esta esquadria pode ser instalada devido
ao DIAGRAMA DE PRESSÃO DE VENTO acesse o site:
www.brvidrosboituva.com.br/linha-pronta-entrega-br-prime ou utilize
o QR Code abaixo.
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