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Somente retire a tela tapume (segurança/sinalização) da laje no 
momento do assentamento dos blocos.

Marque os pontos onde a tela será fixada, esta ficará entre os 
blocos (na argamassa) a cada 2 ou 3 fiadas, de acordo com o 
projeto de alvenaria da obra.

Com a ferramenta de alta pressão e utilizando pinos com arruela 
cônica, fixe a tela nos locais marcados.

A tela é fixada na posição vertical e o tiro é dado a uma distância de 
4,00 cm em relação a sua parte superior, justamente onde será 
feita a dobra.

Evite acidentes, ao fixar a tela, deixe-a encostada na face do pilar 
até o assentamento dos blocos.
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Abra todo o Arame Ouriço e prenda sua útlima espira

Use uma régua para manter uniforme o espaço entre as espiras, 
depois utilize o anel para fixar o cabo guia no Arame Ouriço, o anel 
deve ser colocado em todas as espiras e pode ser fechado com o 
uso de um alicate universal.

Passe o cabo superior para dentro do suporte, depois você pode 
fechar a passagem desamassando o suporte ou fixar o cabo ao 
suporte com um pequeno pedaço de arame. 

Por último prenda a placa de advertência, procure fixá-las em 
locais com maior movimentação de pessoas.

Pronto, seu Arame Ouriço está instalado.
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