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Meça o local onde será feita a instalação, os rolos são fornecidos 
no comprimento de 50,00m e na largura padrão de 3,00m.

Inicie pela estrutura superior, instale suportes com uma distância 
suficiente para o balancim trabalhar sem encostar na tela. Utilize 
pelo menos um suporte a cada 3,00m.

Certifique-se que os suportes estão bem presos, se possível 
planeje durante a concretagem da última laje deixar fixado os 
apoios dos suportes.

Abra toda a tela e corte no comprimento correto, coloque as 
laterais lado a lado e junto com uma corda de pelo menos 12mm 
fixe com uma abraçadeira plásticas (veja a figura). As 
abraçadeiras devem ser fixadas a cada 1,00m, deixe pelo menos 
2,00m de corda  além da tela de cada lado.

Suba o conjunto e prenda na parte superior pelas cordas e deixe a 
tela devagarosamente cair, para facilitar o trabalha coloque um 
lastro na parte inferior da tela.
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Chumbe alguns vergalhões de ferro na parte inferior no 
alinhamento das cordas, o esticamento será feito justamente por 
estas cordas pela parte inferior.
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Para diminuir a ação do vento utilize a mesma corda para criar 
uma cinta. É interessante repetir esta operação a cada 3 andares.

O mais importante na instalação é não deixar a tela tocar em 
qualquer ponto da fachada, caso não seja possível diminua o atrito 
revestindo a superfície de contato com papelão e plástico. 
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