MANUAL DE INSTALAÇÃO – COLEÇÃO SIX

A aplicação da COLEÇÃO SIX pode ser feita em ambiente interno.
Siga as orientações abaixo deste Manual Instalação:
1 – Verificar se estão disponíveis todos os materiais necessários para a aplicação, tais
como:








Peças em quantidade suficiente;
Silicone Santa Luzia;
Lixa grão 36;
Pano para limpeza;
Linha de Nylon (linha de pesca);
Régua de nível
Arco de serra com dentes pequenos (para cortar o SIX, quando necessário)

2 – Verificar se a superfície aonde será feita a aplicação está completamente seca e se
não existe infiltração. Caso haja infiltração, a manutenção deverá ser realizada primeiramente
na superfície. Para os casos que se necessite impermeabilizar a superfície, verificar se o
impermeabilizante é compatível com o silicone Santa Luzia.
Obs: Sugerimos que a cor da parede seja semelhante a cor do acabamento do SIX
escolhido.
3 – Lixar a superfície sobre a qual serão assentados os SIX, de modo que ela fique lisa,
sem “caroços” por exemplo, e que prejudiquem o perfeito assentamento.
4 – Passar um pano seco na superfície para remover o pó.
5 – Fixar uma linha de Nylon e esticar até o fim da superfície que se deseja fazer a
instalação, amarrando de modo que sirva de guia de alinhamento para a instalação do SIX.
6 – Apoiar a régua de nível sobre a linha para confirmar o alinhamento. Caso não esteja
alinhada corretamente, alterar a fixação de uma das pontas da linha de Nylon até encontrar
alinhamento.
7 – Depois de nivelada a linha de Nylon, utilizar a mesma como guia de alinhamento.
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8 – No verso do SIX, aplique o um cordão de Silicone Santa Luzia de 4mm de espessura
conforme indicado abaixo, deixando mais ou menos, 2cm das bordas da peça.

9 – Manter o SIX pressionado (alguns segundos) contra a superfície até que o mesmo se
mantenha sozinho sem qualquer apoio.
10 – Deixar o espaçamento mínimo do 1mm entre as peças.
11 – Uma vez instalados TODOS os SIX para esta guia de alinhamento. Retirar a guia e
fixar uma segunda guia de alinhamento, para orientar os próximos SIX que serão instalados.
Realizar este procedimento até finalizar a instalação da superfície desejada.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR
Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as
recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos
e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).
Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à
disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços.
Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer
forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da
inteira responsabilidade dos profissionais contratados.
Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer
forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de
serviços por parte de instaladores autônomos.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do email, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).
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