MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSERVAÇÃO
LINHA PRÁTICA
RODAPÉ E GUARNIÇÃO
O Rodapé foi planejado para dar ao cliente as opções de instalação de rodapé e guarnição de
porta, ambas aplicações com a mesma peça.
1 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS.
O Rodapé é oferecido em duas cores rústicas (Jatobá e Ébano) e uma cor pré-pintada (Branca).

Rodapé rústico na cor Jatobá

Rodapé pré-pintado Branco

O produto é oferecido em barras de 2,2m de comprimento e tem secção de 55mm por 9mm.

Colas recomendadas:

Poliuretano PU 36

Cascola PL 600
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As ferramentas que podem ser necessárias na instalação do Rodapé são:

1- Trena

2 – Serra Meia-Esquadria

3 - Pistola Aplicadora de Cola

SEMPRE utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual): protetor auricular, botas e óculos
de segurança.

2- CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO
. Verificar antecipadamente as condições de uso das ferramentas de corte e fixação;
. Verificar contrapiso, esquadro e nivelamento do local para instalação;
. O material MADEPLAST é indicado para aplicação de acabamento, sendo assim, num
ambiente em construção, deve ser deixada a execução da aplicação do rodapé por último.

3 – FIXAÇÃO DO RODAPÉ
Há duas formas de fixação do rodapé ou guarnição.
Em ambientes internos recomenda-se a aplicação com cola.
. Para fixação do rodapé ou guarnição, recomenda-se a utilização da cola Cascola PL600 Monta
e Fixa Interno/Externo (Cola Adesiva à base de Borrachas Sintéticas, Solventes
Hidrocarbonetos e Oxigenados). Para melhor aderência, recomenda-se lixar previamente a
superfície que vai receber a cola.

Em ambientes externos, suscetíveis aos efeitos diretos de sol e chuva, recomenda-se a
aplicação com parafusos conforme segue:
. O pré-furo para fixação do rodapé deverá ser realizado com folga, portanto utilizar broca n° 8
para o rodapé, para que o rodapé possa deslizar ao dilatar, sem deformar a peça. Este furo
deve ser feito SOMENTE no rodapé, tomando-se o cuidado para que a escareação não seja
feita no apoio detrás onde será fixado o rodapé. Utilizar broca n° 6 para o apoio detrás.
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ATENÇÃO: Deixar o parafuso frouxo com distanciamento máximo de 30cm entre os furos. A
distância entre a extremidade do rodapé e o primeiro furo, deve ser de no máximo 4cm.
Utilizar Parafuso Grande (4,8x70mm). Dependendo do apoio detrás, haverá necessidade de
utilizar bucha (N.8).

. Para pequenos retoques de acabamento, pode-se utilizar massa para madeira. Também
pode-se utilizar a lixadeira manual.

4- CONSERVAÇÃO
. A limpeza dos produtos MADEPLAST é simples. Basta usar água e sabão e um esfregão.
Não deve ser utilizado solvente ou produto corrosivo para limpeza.
. Para limpezas mais profundas, utilizar jatos d´água não direcionados. Recomendação:
Máquina WAP.
. Em caso de difícil limpeza, recomenda-se a utilização de álcool 96 graus GL diluído em água e
embebido em um pano macio.

5- ARMAZENAGEM
. As peças devem ser armazenadas numa superfície plana. A armazenagem em superfície
irregular pode ocasionar o empenamento das peças.

6- ACABAMENTO
. A matéria prima utilizada na fabricação é composta de sobras de madeira e resíduos de
plástico. A característica intrínseca do produto é a rusticidade e a sustentabilidade, portanto,
as peças possuem diferenças aparentes. As peças apresentam variação de tonalidade
decorrente do processo de produção.
. É responsabilidade do profissional que executará a obra, efetuar o acabamento fino das
peças.
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. Utilizar tinta apropriada para madeira. Pintar somente após a instalação.
FRÁGIL: cuidado ao manusear as peças para não danificar as extremidades nem riscar a prépintura, quando for o caso.

7- CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Lavável, não apodrece, aceita tinta para madeira, contém nanotecnologia na fórmula, imune a
cupins e fungos, não solta farpas, todas as sobras podem ser recicladas após o consumo.

8- TERMO DE GARANTIA
Os perfis de madeira plastificada da MADEPLAST possuem as seguintes garantias de fábrica,
entendidas como defeitos de fabricação: a) diferença de largura entre barras de mesmo código
acima de 2mm. b) cupim ou bolor. c) apodrecimento. Para os itens citados, a fábrica
proporcionará aos seus clientes a garantia. A MADEPLAST proporcionará aos seus clientes a
garantia de cinco anos, contados a partir da Nota Fiscal de compra do produto e que cumpram
todas as recomendações apresentadas nesta embalagem e no Manual de Especificações
Técnicas. A MADEPLAST não se responsabiliza pela instalação do produto.
Este Termo de Garantia é específico para a peça de Rodapé e substitui qualquer outro termo
ou certificado de garantia genérico, notadamente o Certificado de Garantia genérico que
também se encontra disponível no site da MADEPLAST.

9- AVISOS
. O produto possui diferença padrão de tonalidade entre peças e lotes. A coloração está
suscetível a desbotamento gradual. Este produto pode manchar, caso isso ocorra recomendase lixar a superfície. O envernizamento do material com Osmocolor Stain Nogueira ameniza
manchas e aumenta a durabilidade do produto.
. Este manual serve apenas como guia para a instalação do produto.
. Para maiores informações, acesse: www.madeplast.com.br, ou entre em contato com o
Suporte Técnico da MADEPLAST.
. Informações sobre as demais linhas e coleções de produtos MADEPLAST podem ser
encontradas nos Manuais ETC disponíveis no site: www.madeplast.com.br
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