Concertina

Guia de Instalação

A Telas Catumbi agradece por ter adquirido nossa concertina, aconselhamos a ler atentamente o conteúdo deste
documento. Este manual fornece todas as informações necessárias de instalação para o bom desempenho de nosso
produto. As instruções, os desenhos e demais conteúdo presentes neste manual são de caráter ilustrativo, não
podendo ser reproduzido parcial ou integralmente.

Advertência
Trabalhe sempre com equipamentos de proteção individual.
Nossa empresa se reserva o direito de modificar parcialmente ou totalmente o conteúdo deste guia sem aviso prévio,
não sendo responsável por quaisquer dados incorretos.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção efetuada em nossos
produtos sem a nossa orientação.
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Meça o muro e faça as marcas dos suportes, o
ideal é que seja fixados a cada 2,50m.

3
Co m u m a m a r r e t a
introduza o suporte no
furo, sua fixação será
por encaixe forçado.

5C

Estique o arame até o último suporte, o fio
superior passará sempre por fora dos suportes
enquanto o inferior deverá passar por dentro
dos furos do suporte.

A2D

Utilize uma furadeira de
impacto com broca de
vídea de 3/8" para fazer
os furos, certifique-se
que o local ofereça boa
rigidez.

4B

Fixe dois arames no primeiro suporte.

Para fixar o arame no mourão, passe o
fio pelo furo, estique e enrole nele
mesmo.

Utilize os furos como
referência, observe que
o arame superior
passará por dentro da
concertina enquanto o
inferior ficará por fora.
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Abra toda a concertina e prenda a última
espira no suporte.
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7

Fixe a espira ao arame com o auxílio dos anéis,
use um alicate para fechà-los. Use uma régua
para manter uniforme o espaço entre as
espiras.
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Com um alicate universal, feche a parte
superior dos suportes.

11

Pronto, sua concertina está instalada.

Passe o cabo
superior para
dentro do suporte

10

Por último prenda a placa de sinalização,
procure fixá-la em local de fácil visualização.

Para instalação acima de 10,00m, faça os mesmos procedimentos nos demais rolos de concertina.

Contato
São Paulo
Fone: (11) 2291.4000
E-mail: catumbi@catumbi.com.br

Campinas / Loja Virtual
Fone: (19) 3272.6233
E-mail: campinas@catumbi.com.br

Para maiores informações acesse nosso site: www.catumbi.com.br

Telas Catumbi, desenvolvendo soluções desde 1.936.

