FICHA TECNICA
RODAPÉS E GUARNIÇÕES
WALLSTYL®
01 - MATERIAL
Espeficicação: Moldura em Polímero de Alta Densidade
Densidade: Aproximadamente 220 Kg/m3

02 - PROPRIEDADES ESPECÍFICAS
Superfícies visíveis: Superfície lisa resistente com acabamento perfeito
coberta por tinta primer acrílica na cor branca.
Superfícies para aplicação de cola: Fresadas (2°) para melhor adesão.
Dimensões: Barras com 2,44 metros de comprimento (tolerância ± 5 mm).

03 - CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Para o resultado melhor, o produto deverá ser armazenado em condições
semelhantes as de seu uso final. O produto pode ser armazenado tanto
na posição horizontal ou vertical, em ambiente seco e fresco.

04 - PRAZO DE VALIDADE
Produto com validade indeterminada.

05 - INSTALAÇÃO
O produto deve ser aplicado em ambientes internos sobre superfícies limpas,
lisas, secas e livres de pó. Caso necessário, recomendamos que a superfície
seja lixada para garantir melhor aderência e acabamento.
Se pretender aplicar o produto sobre alguma superfície em especial que não
atenda as especificações acima, consulte nosso departamento técnico.

06 - FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO
Serrote ou Serra elétrica circular de meia esquadria, caixa de corte,
espátula, esponja, Cola Gartfix e balde com água.

07 - ADESIVO E JUNTAS
Aplique a cola Gartfix na superfície da moldura com uma pistola de aplicação
(para cola em bisnaga de 500 g) ou com uma espátula para cola em embalagens
de 1,5 ou 5,0 Kg. Pressione a moldura contra o local de instalação desejado.
Retire o excesso com o auxílio de uma espátula ou esponja molhada.
ESPESSURA DAS JUNTAS: Aproximadamente 2 a 3 mm entre cada perfil.
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: 5°C a 35°C.

08 - ACABAMENTO

SUPORTE TÉCNICO
A GART conta com profissionais altamente qualificados para
dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha
de produtos. As dúvidas deverão ser dirigidas para nossa
Assistência Técnica. As informações contidas nesta Ficha
Técnica são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios
e desempenho confirmado in loco, além de rígido controle de
qualidade e parceria com fornecedores conhecidos e idôneos.
Como fabricantes, assumimos o compromisso de orientar
e indicar os produtos e métodos para nossa linha de produtos,
colocando a disposição dos clientes, técnicos que darão todo
o suporte necessário, através do SAC 0800 171708 em horário
comercial ou do e-mail gart@gart.com.br. Entretanto, não
podemos assumir qualquer responsabilidade decorrente da má
aplicação, feita por profissionais não habilitados. Ou então,
falhas, visto que não acompanhamos na integra seu processo
de aplicação. Recomendamos ensaios prévios com nossos
produtos para fins não especificados em nossas fichas técnicas.

Os produtos Wallstyl® podem ser pintados, com qualquer tinta a base
de água. Se desejar aplicar uma tinta a base de solvente, é aconselhável
aplicar antes uma tinta de dispersão e realizar testes para verificar a real
possibilidade de seu uso.

09 - RESISTÊNCIA AO CALOR
A instalação do produto é recomendada para ambientes internos, inclusive
litorâneos. O produto não deve ser aplicado em locais com incidência direta
do sol, podendo apresentar deformação em temperaturas acima de 50ºC.

10 - RESISTÊNCIA A PRAGAS
Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto.

11 - NOTA IMPORTANTE
Os produtos Wallstyl® são estritamente decorativos e não possuem
qualquer função estrutural.
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