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Monte o seu projeto:
1 – Você usará 1 pedestal a cada 1,2m
2 – Calcule quantos passa mãos irá usar, item 2 ''barras com 3 e 6m a sua escolha''
3 – Calcule quantos tubo travessa irá u lizar item 3 ''barras com 3 e 6m a sua escolha''
4 – Calcule o restante dos acessórios
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INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA INSTALAÇÃO
ATENÇÃO: Recomenda-se a instalação do Seikoglass com todos os produtos embalados. A escolha da
ﬁxação correta do pedestal, através de parafusos e buchas condizentes com a alvenaria do local está
diretamente ligada a ﬁrmeza e não balanço do corrimão. Escolha o melhor indicado para a sua
alvenaria, consulte o seu fornecedor de ﬁxadores. U lizar sempre ﬁxadores com cabeça sextavada
para melhor aperto. Use sempre ﬁxadores em aço inox para não causar contaminação de corrosão no
sistema. Use parafuso com espessura de no mínimo 8mm ou 5/16''
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Parabolt
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Parabolt cba 5/16”
Chumbador
parafuso
De Nylon Cbn 5/16

1 – FURAÇÃO
· Posicione os pedestais com o espaçamento indicado e faça a
marcação dos furos
· Use o ﬁxador indicado pelo seu fornecedor, conforme os exemplos
acima
· Usar serra copo no diâmetro do seu ﬁxador para remover o
porcelanato e não quebra-lo. Quando remover a tampa do
porcelanato e chegar na alvenaria passe a u lizar a broca com o
mesmo diâmetro
2 – MONTAGEM DO PEDESTAL
· Posicione e ﬁxe os pedestais ao chão
3 – FIXAÇÃO DO PASSA MÃO
· Coloque o passa mão em cima dos pedestais já alinhados e o trave
com uma ﬁta para marcação das furações
· Faça as furações para os rebites com uma broca 5mm '' use óleo de
furação para não queimar a broca''
· Com as furações feitas o tubo já pode ser rebitado '' rebite 4,8mm e
rebitadeira manual'’
4 – COLOCAÇÃO DOS VIDROS
Ÿ Remova a frente das presilhas.
Ÿ Coloque os vidros na posição correta.
Ÿ Monte as presilhas novamente e trave os vidros.
5 – FINALIZAÇÃO
· Conﬁra se todos os apertos foram feitos corretamente
· Remova as embalagens plás cas dos produtos
· Faça uma limpeza com pano e álcool
· Pronto, seu cliente será encantado!

