GARANTIA
DE
PINTURA

A GARANTIA DE UM ANO DA NOSSA LINHA DE PINTURA SEGUE
O MESMO PADRÃO UTILIZADO EM ESPELHOS CONFORME
NORMAS DA ABNT.
A LINEA DECORATO DE PINTURA É PARA SER UTILIZADA EM
AMBIENTES INTERNOS, LIVRE DE UMIDADE E DA INCIDÊNCIA
DIRETA DOS RAIOS SOLARES.
1. SUBSTRATO
Entende-se por substrato a superfície onde é instalado o vidro pintado.
O substrato deve apresentar as seguintes características:




Possuir isolamento contra umidade
Nunca instalar em paredes de concreto ou reboco frescas, esperar no mínimo
02 semanas para a cura
Nunca utilizar materiais que absorvam umidade, como madeiras, cortiça,
flanela, jornal, mantas de polietileno, entre outros.

2. TIPOS DE INSTALAÇÃO
a. Instalação mecânica
Utiliza-se para fixação: Botões franceses ou prolongadores

Deve existir uma distância mínima do substrato de 3 mm, favorecendo a
circulação de ar.
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b. Instalação química recomendada
Esse é o procedimento de instalação mais crítico para o vidro pintado, pois
facilita a transferência da umidade do substrato
.
Alguns pontos devem ser observados:
•
Deve ser garantido um vão livre de no mínimo 3 mm entre o
substrato e o vidro pintado.
•
O único produto recomendado é o FIXA ESPELHO ou PESILOX da
ADESPEC.abaixo instruções passo a passo para aplicação e
instalação.
•

NUNCA UTILIZAR OUTRO PRODUTO, mesmo os considerados de
cura neutra contém solventes que podem manchar a pintura.

Limpe o lado pintado do espelho com um
pano macio umedecido. Passe um pano seco
para retirar todo o excesso.

Corte o bico do aplicador em diagonal de
modo a facilitar a aplicação..

Aplique cordões retos e verticais de Fixa
Espelho no lado pintado. A quantidade do
produto depende do tamanho e espessura
(tabela abaixo

Ao utilizar calços de apoio, o vidro é ajustado
na parede por um período de até 10 minutos.
Não movimente mais a peça após fixação na
parede. A cura total será feita após algumas
horas
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3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

NÃO SE PODE FAZER A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VIDROS PINTADOS DA MESMA
FORMA QUE SE FAZ EM VIDROS LISOS OU AZULEJOS.

Nunca usar produtos ácidos ou alcalinos para a limpeza do
vidro pintado. Produtos com amoníaco, presente na maioria
dos produtos de limpeza são extremamente danosos.
Podendo atacar a superfície, as bordas e até a tinta.

Não utilizar produtos abrasivos (lixa, palha de aço, esponjas
ásperas, sapólio, etc.) ou esponjas abrasivas em qualquer
superfície.

Espero que as recomendações contidas nesse informativo o auxiliem.
Seguindo estes procedimentos, você está assegurando toda a qualidade do
VIDRO PINTADO LINEA DECORATO.
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