Instalação

de

Forro

ou

Lambrim

Recomendações prévias:

1. Certifique-se que a superfície onde vai ser feita a instalação
não tem humidade - uma forma simples de comprovar que
uma parede não tem humidade é fixar na superfície, com
fita-cola, um plástico de 50x50 cm e deixá-lo por um dia.
Se a zona coberta mudar de cor, então a parede tem humidade
e será necessário eliminá-la. Se o ambiente em si for húmido,
coloque o lambrim deixando um espaço entre réguas de um
ou dois milímetros, para que assim possa absorver os
movimentos naturais da madeira. Se, pelo contrário, o ambiente for muito seco ou se existe um
forte aquecimento, encaixe totalmente cada peça de lambrim.

2. Mantenha as réguas no local de assentamento por alguns
dias, se possível sobre a parede, para que se adaptem às
condições ambientais do espaço. No entanto, não as deixe
em contacto directo com o chão.

3. Faça uma revisão ao estado de cada peça - se vai aplicar
vernizes, tintas ou efectuar qualquer outro acabamento,
recomendamos que utilize vernizes nitro-celulósicos ou
sintéticos (nunca vernizes para pavimento). Este acabamento
deverá ser feito tábua a tábua, antes da sua colocação,
formando uma película fina e flexível. Para produtos fornecidos
com acabamento de verniz ou velaturas, recordamos que
estes produtos já vêm com tratamento aplicado em
fábrica, sobre os quais não se aconselham outros tipos de
acabamentos.

4. Apenas os lambrins naturais podem ser colocados no exterior, tendo no entanto de ser tratados
com um produto protector adequado.
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Colocação:
1. Fixe as réguas da base (por ex.: sarrafos) com pregos de
aço, mantendo uma distância não superior a 50 cm entre eles.
Coloque-os na vertical se as réguas estão na horizontal e na
horizontal se as réguas estão na vertical.

2. Continuamente una os frisos aos sarrafos, começando por
um dos cantos da superfície de colocação e deixando sempre
a parte fêmea para o lado em que se vão colocar mais réguas.

3. Fixe o lambrim utilizando grampos ou tachas - nunca utilize
cola ou outro adesivo, porque podem impedir o movimento
natural da madeira, o que por sua vez pode originar rupturas
ou rachas na madeira. Evite que as réguas liguem o chão ao
tecto e recomenda-se que se deixe pelo menos uma folga de
2 cm de separação total (seja ao chão, ao tecto ou aos dois).

4. Utilize os nossos perfis para complemento do seu trabalho.
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