Manual de Instalação para Brises
Características

Atenção

-MDF revestido com resina PET (resina composta de

- Armazenar o produto em local sem inscidência

até 80% de material reciclado).

de chuva e sol, em piso plano, de acordo com a

- Módulos de 150(L)x2600(A)x25(E)mm.

seguinte imagem:

- Resistentes ao impacto;
- Variedade e estabilidade de cores;
- Não apresentam amarelamento;
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500mm

500mm

500mm

500mm

- Barreira contra mofos e cupins e gordura.
- Hidrorepelente.

- Tenha sempre em maõs a paginação Mentha para

- Acompanha perfis (superior e inferior) e arruela.

orientar-se quanto ao desenho.

- O peso aproximado é de 6kg/peça.

Não Recomendado
Manutenção e Cuidados Gerais
- Pendurar quaisquer objetos nos produtos
- A limpeza dos painéis é feita somente com pano

Mentha.

seco ou levemente umedecido.
- Soluções de água e sabão neutro ou álcool podem

- Instalar suportes para televisões diretamente nos

ser aplicadas em caso de sujidades mais pesadas.

produtos Mentha.

Não utilizar outros produtos químicos antes de
consultar a fábrica.
- Sempre que houver a necessidade de transportar os

- Pintar o produto, quando já
termolaminado(envolto por PET).

Brises, embala-los com papelão e cantoneiras para
evitar quebra na ponta dos mesmos.
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Materiais para Instalação

- perfil de alumínio.

- parafusos e buchas

- bucha para drywall

- arruela

Ferramentas Recomendadas para Instalação

- furadeira

- plaina

- serra

- trena

-nível
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Passo-a-passo - Instalação com Perfis
1. Faça um planejamento de medição, conferindo as
medidas do local.

2. Após a medição faça os ajuste na altura da peça de
acordo com o desejado, com o auxilio de uma serra
tico-tico, sempre fazer ajustes de forma simétrica.
ex: para um vão de 2,42m, serão retirados 18cm do brise,
de forma que seja recortado 9cm na margem superior e
9cm na margem inferior.

3. Faça a furação para os perfis( chão e teto) e os instale,
lembre-se de fazer o furo no meio do perfil, a distancia
entre os perfis deve ser de 3cm.

4. Certifique-se do alinhamento dos perfis.
5. Encaixe os Brises nos perfis, seguindo a paginação
feita anteriormente no chão.

6. Instalação Completa.
obs: o modelo LAMBADA deve ser paginado de
modo que a peça seguinte sempre esteja
orientada 180° em relação a anterior, segue
imagem:

efeito final

180°
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