MANUAL INSTALAÇÃO TÁBUA DE RECOBRIMENTO
RECOB

Aplicação:
A tábua de recobrimento é indicada para ser instalada sobre paletes
de madeira ou sobre um deck pré-existente ou sobre contrapiso.
Recomenda-se utilizar paletes de madeira para fazer a estrutura
onde a tábua vai ser instalada, para ter um deck super econômico.

1-

Ferramentas necessárias:


Furadeira;



Parafusadeira;



Trena;



Nível;



Serra para corte;

2- Instalação:
Verifique o nivelamento do contrapiso ou da estrutura onde o deck será
instalado.

OBS: vão máximo em que a tábua suporta entre apoios é 10cm.

Só inicie a instalação depois que toda estrutura esteja pronta e nivelada.

Recomendamos usar o lado ranhurado da tábua para cima.

‘

Fazer um pré-furo na tábua antes de parafusar, para obter o melhor
acabamento.
Depois, escarear o ponto que receberá o parafuso.

Na hora de fixar a tábua na estrutura, os furos devem ficar a 2cm da
borda da tábua, e o distanciamento máximo entre furos de 20cm.

Inicie a montagem das tábuas na estrutura fixando-as com parafuso
autoatarrachante 3,9x25mm ou um similar.

Deixar o espaçamento de 2mm a 5mm nas emendas das tábuas e entre
as tábuas. Use um gabarito.

Para um melhor acabamento sempre fazer as emendas alternadas.

Repita esse processo em todas as tábuas. Feito isso, seu deck estará
finalizado.

4 Cuidado com o manuseio:
4.1- As peças devem ser armazenadas numa superfície plana. A armazenagem
em superfície irregular pode ocasionar o empenamento das peças.
4.2- A peça possui um brilho. Cuidado para não deixar objetos como pregos ou
parafusos sobre a tábua, pois pode riscar com facilidade.

AVISO.
O produto possui diferença de tonalidade entre peças e lotes, pois contém
maior parte de madeira na sua formulação.
Utilizar apenas água e sabão neutro para limpar o deck.
Em caso de dúvida ou informações sobre o produto, acessar o site:
www.ecovaranda.com.br ou contate pelo telefone (41)3045-4050.

