
MANUAL DE INSTALAÇÃO

1 - INSTALAÇÃO DA ESQUADRIA:

A - Faceie a peça pelo lado interno considerando a parede acabada (reboco, revestimento cerâmico, pedras, etc).

B - Colocar os calços de madeira inferiores e posicionar a esquadria sobre os calços. Complementar com os calços laterais e superiores.

C - Posicionar a esquadria de maneira que fique no prumo e no nível faceada pela parte interna da alvenaria. 

Se necessário ajuste o calço até obter um nivelamento uniforme da peça a ser chumbada.

Observação: Não coloque o calço diretamente no centro da esquadria,

 pois pelo peso poderá curvá-la comprometendo a estrutura da peça.

D - Preencha o vão livre com massa reforçada de 3x1 (areia x cimento). Deixe secar totalmente.

E - Após a secagem, retirar os calços e preencher os perfis laterais e superiores totalmente com argamassa que está sendo utilizada.

Esta medida impede futuras infiltrações indesejáveis.

F - Finalize fazendo o acabamento final do vão.

Ferramentas Importantes para o Assentamento.

Prumo

Nível

2 - RECOMENDAÇÕES PARA ASSENTAMENTO

> Tenha certeza que o profissional contratado

 é qualificado para o serviço;

> Evite que a superfície da esquadria entre em contato com a 

massa de reboco, produtos químicos inclusive gesso,

caso isso ocorra, limpe imediatamente com pano umido

para evitar a corrosão do produto;

> Não usar calços como tijolos, telhas e nem assentar a peça 

diretamente sobre tijolos, sempre fazer o assentamento 

sobre a massa reforçada;

IMPORTANTE:

 Ao terminar o assentamento da esquadria,

providenciar imediatamente a pintura final usando tinta esmalte

de boa qualidade, orientamos que a manutenção da pintura

seja feita a cada 2 anos para uma boa conservação da mesma.
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> No site www.vitralfer.com.br no campo de informações técnicas, 

estão disponíveis os vídeos informativos de assentamento

 e regulagens de nossas esquadrias.

NÃO PERCA SUA GARANTIA!

SIGA AS INSTRUÇÕES.

Calço

OBS: PRODUTO SUJEITO À ALTERAÇÃO 

DE ACESSÓRIOS SEM AVISO PRÉVIO.

> Para a limpeza do dia a dia 

não utilize produtos químicos,

use apenas pano umedecido com água;


