Recomenda-se que as superfícies tenham cor escura (preto ou marrom)

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Aplicação da Cola
Nas áreas internas como paredes de reboco, gesso acartonado, Drywall ou superfícies de
madeira usar adesivo de contato (cola de sapateiro).
Lixar e limpar a face da contra capa para maior aderência da cola.

REVESTIMENTO DE MADEIRA
Colocação das Placas
A cola indicada deve ser espalhada em toda a extensão das placas.

Os Revestimentos são placas produzidas a partir de madeira nobre* resgatada na mata que
através dos anos, sob ação das interpéries, adquiriu um majestoso Entalhe Natural.
Por ser um produto natural, além da razão decorativa, proporciona um ambiente
acolhedor e possibilitam também um efeito acústico.
São várias as formas de aplicação, é indicado para revestimento de paredes, painéis
decorativos, portas, indústria moveleira entre outras.

As placas devem ser colocadas uma a uma sobre a superfície pré-adesivada, pressionando-as
com a palma das mãos ou, cuidadosamente com o martelo de borracha. Observar sempre a
diagramação desejada e alinhamento das placas.
Para a retirada do excesso e/ou respingo de adesivos, limpar imediatamente com um pano
umedecido com o solvente, evitando que este fique aderido ao revestimento.
A utilização da cola indicada deverá sempre respeitar os critérios técnicos e as instruções de
uso dos respectivos fabricantes dos adesivos. A Entalhe Natural nao se responsabiliza pela má
utilização do produto e pela qualidade do mesmo, sendo então responsabilidade do
fabricante responder por eventuais problemas com o produto.

* Madeira explorada legalmente junto aos orgãos ambientais competentes

ESPECIFICAÇÕES
Os revestimentos da Entalhe Natural são fornecidos com acabamento final de superfície,
não havendo necessidade de aplicação de vernizes ou similares após a instalação.
As placas têm 30cmx30cm cada, com vários modelos, cor e textura natural da madeira.
São fornecidos em caixas de papalão pesando aproximadamente 7.200Kg contendo 11
placas, cada placa 0.09m², no total 0.99m².

Em caso onde as placas serão serradas e as bordas fiquem visíveis, será necessário aplicar com
pincel o verniz para acabamento que será enviado com o produto.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Limpeza
A limpeza deverá ser feita apenas com pano seco ou úmido ou escova de cerdas macias para
a retirada do pó. Caso seja necessário, utiliza-se sabão neutro. Nunca esfregar com objeto duro
ou pontiagudo a superfície do revestimento. Não recomenda-se a utilização de buchas ou
materiais abrasivos.

São peças de madeiras coladas em contra capa de 0.6mm de espessura.
Pela própria característica da madeira natural, as peças podem apresentar variações de
cor e textura entre elas. Assim, pedidos complementares podem apresentar variações de
cor e textura.
Material exclusivo para áreas internas

Recomenda-se que para a instalação das placas, o profissional seja um marceneiro ou que
ORIENTAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO
tenha noções de marcenaria.
Preparação da Superfície
A preparação adequada da superfície é de extrema importância para que o resultado
final do trabalho, tanto técnico quanto estético, não seja prejudicado. Para isso é
necessário que sejam feitos os seguintes preparos para não prejudicar a aderência:
- Limpeza: remoçao de pó, sujeira, gordura ou qualquer outra substância.
- Condições de umidade: verificar e corrigir qualquer ocorrência de umidade.
- Nivelamento: corrigir defeitos e irregularidades da superfície.
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