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INSTRUÇÕES DETALHADAS
PARA INSTALAÇÃO
Nivele e fixe os arremates em todas as paredes
do ambiente que será forrado (detalhe).
Estrutura
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1- Marcar a altura desejada, que deve ser tomada
em relação ao chão. Depois de marcado, traçar
uma linha unindo as marcas;
2- Utilizar como base essa linha para montar
a estrutura.

Parede Arremate
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Recorte uma lâmina de forro com o comprimento de
1/2 a 1cm menor que o vão livre entre os arremates.
Medida do vão

Parede
Arremate

Para instalar o forro, faça primeiro a estrutura
de sustentação em perfil auxiliar. A estrutura
deverá ter nível perfeito, com espaçamento
entre os perfis conforme quadro abaixo:
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Coloque a lâmina cortada dentro do vão
dos arremates laterais, com a face aparente
voltada para baixo.
Perfil auxiliar
Parede
Arremate
Lâmina
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Empurre a lâmina contra o arremate do fundo
até que seja totalmente encaixada. A colocação
da lâmina deve ser feita com o encaixe macho
voltado para o arretame do fundo.
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Fixe a lâmina com rebites que deverão
ser pregados na aba de fixação e em
toda a estrutura auxiliar.
Perfil F

Perfil F

Parede
Arremate

Aba de
fixação
Parede
Arremate
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Corte a segunda lâmina do mesmo tamanho que
a anterior e coloque-a da mesma forma como fez
com a primeira, encaixando o macho no engate
fêmea da lâmina já instalada. Fixe-a com rebite e
continue este procedimento até a penúltima placa.

Encaixe
macho

Encaixe
fêmea

Rebite
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Lâmina

Para a colocação da última lâmina proceda
da seguinte maneira: recorte a tala 2cm menor
que o vão existente entre os arremates.
Medida do vão
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Faça um corte em todo o comprimento da
lâmina, na largura exata entre o fundo do
arremate e a extremidade do engate da última
lâmina colocada.
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Para concluir, faça a junção do encaixe macho
da lâmina em todo o comprimento do encaixe
fêmea da lâmina já instalada.

Parede
Encaixe
macho

Cortar
neste
ponto

Encaixe
fêmea

Medida
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Para pôr esta lâmina, encaixe primeiro o lado
cortado dentro do arremate do fundo. Depois
disso, empurre a lâmina para cima até encaixar
nos arremates laterais.

Encaixe

Empurre
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Obs.: Recomenda-se o uso da peça “Perfil H”
que será fixada na estrutura com rebite para
unir as lâminas no sentido do comprimento
(caso o comprimento da lâmina seja
insuficiente para cobrir totalmente o vão).
Neste caso, para se conseguir fixar a emenda,
aconselha-se o corte da lâmina no
comprimento certo ou a colocação de mais
um prefil na estrutura.
Parede

Perfil
auxiliar
Placa

Emenda

PRECAUÇÕES

ARMAZENAMENTO

• Para lavagem do forro, não utilizar produtos
químicos, utilizar apenas esponja, água e sabão neutro.
• Não instalar em ambientes com agente químicos
em supensão.
• Instalar longe de fontes geradoras de calor excessivo.

• Escolher local arejado ( 45ºC), evitando luz solar direta,
contato direto com o solo e exposição ao mau tempo.
• Só empilhar sobre base plana, respeitando a altura
máxima de 1,5m.

TRANSPORTE

ACESSÓRIOS

Transportar totalmente apoiado sem fazer curvaturas.

• Perfil F
• Perfil H
• Perfil U
• Perfil Colonial c/ abas
• Perfil Colonial s/ abas

A
Pendural

Estrutura
primária
MEDIDA

Estrutura
secundária
B
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• Canto Colonial Externo
• Canto Colonial Interno
• Tubo para fixação

A GARANTIA SÓ SERÁ VÁLIDA
OBEDECENDO AS INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM CORRETAMENTE.

