
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EASY KIT
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 IMPORTANTE: Tratando-se de um material já com acabamento final, a sua montagem não pode ser iniciada antes de concluídos os acabamentos 

interiores, pavimentos, caixilharia e vidro, instalação eléctrica, louças sanitárias e pintura das paredes. A movimentação dos materiais deve ser feita com o máximo 

de cuidado, para não os danificar.

 

ESTAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ANULAM AS ANTERIORES E PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO.
PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO MAIS DETALHADA, POR FAVOR CONTACTE:

EASY KIT

GLOBALDIS - Distribuição Global de Madeiras, S.A.

CONTACT CENTER 808 50 50 30

E geral@globaldis.pt

WWW.GLOBALDIS.PT



1 - LIGAR O PRUMO À TRAVESSA
    
Colocar a cavilha plana no rasgo e apertar o prumo à travessa.

2 - FIXAR O PRUMO À TRAVESSA
     
Colocar as garras de fixação no rasgo do prumo e com um martelo proceder à 
introdução no encaixe da outra extremidade.

4 - COLOCAR O ARO NA ABERTURA
     
Verificar as dimensões do vão e colocar o aro na abertura de construção civil.

OBS: Nas portas de 2 folhas, fixar o batente com parafusos de cabeça reduzida. 
          Furar a travessa e o pavimento com broca de 6mm para alojar o fecho de unha.  
         
         

9 - PUXADORES
       

Ao aplicar o puxador, não apertar demasiado os parafusos de fixação para não prejudicar o funcionamento da 
fechadura.

10 - LOCAIS DE INSTALAÇÃO DO EASY KIT
Ambientes com humidades superiores a 60% e sem renovação de ar, provocam a degradação dos materiais.
A limpeza dos pavimentos cerâmicos com produtos corrosivos ou fortemente concentrados, provoca a degradação 
irreparável dos materiais.

3 - FIXAR AS DOBRADIÇAS NA PORTA E ARO
     
Efectuar a pré-furação e fixar as dobradiças na porta e no aro.

5 - IMOBILIZAR O ARO
    
Introduzir tacos (calços) de madeira, posicionados ao nível das dobradiças e a 
meio da porta. Em simultâneo, colocar travessas de imobilização, ao nível dos 
tacos de madeira.
Ajustar as folgas entre a porta e o aro, de modo a que sejam uniformes em todo o 
perímetro.

7 - FIXAR O ARO COM ESPUMA POLIURETANO
       
Verificar a validade da espuma e ler as instruções de utilização.
Agitar convenientemente a embalagem. Aplicar a espuma na zona das travessas 
de imobilização, enchendo cerca de 50% do espaço.

OBS: Espuma em excesso ao expandir, pode danificar o aro de forma irreparável. 

8 - GUARNIÇÃO AMOVÍVEL
       
Deixe estabilizar e consolidar completamente a espuma.
Cortar os seus excedentes e aplicar a guarnição amovível até ajustar à parede.

6 - FIXAR O ARO EM PAREDES DE PLADUR OU SOB
PRÉ-AROEM MADEIRA
       
Fixar o aro diretamente à estrutura, utilizando parafusos mais compridos nas 
dobradiças e chapa testa da fechadura.
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