FICHA TÉCNICA – COLEÇÃO ECO SMART FOIL

COLEÇÃO ECO SMART FOIL

Coleção inteligente, pois expressa as sensações naturais da madeira, o toque
3D, o acabamento lacado, proporcionando a harmonia com todos os tipos de
ambiente. A homogeneidade do acabamento juntamente com a resistência e a
praticidade na limpeza são marcantes nessa coleção.

CONFIGURAÇÃO DA COLEÇÃO:
•
•

Os componentes podem ser fornecidos de forma individual como porta,
batente e guarnição (alizar);
Os componentes podem ser fornecidos como kit porta pronta montado e
travado, pronto para ser instalado na obra.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES:
PORTA:
•
•

A porta pode ser HC (Honey Comb) ou Sólida;
A portas de capa de 3mm de espessura de HDF (Chapa de fibra de alta
densidade);

•
•
•

A porta tem 35mm de espessura;
Borda de FF (Finish Foil) nos 4 lados da porta;
Medidas das portas: larguras (60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 100, 102, 110 e
112 cm) e altura (210cm).
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Figura 1: Estrutura porta HC e Sólida.

BATENTE:
•
•
•
•

O batente tem 35mm de espessura;
O batente tem perfil de borracha para amortecimento no fechamento da
porta;
O batente é produzido para receber guarnição (alizar) regulável;
O batente recebe revestimento Smart Foil, 3D (textura nos padrões
madeirados) e liso no padrão Branco.

Figura 2: Batente para receber guarnição regulável.

GUARNIÇÃO (ALIZAR):
•
•

A guarnição (alizar) é produzida com duas opções de substrato, MDF natural
ou MDF resistente a umidade;
A guarnição de um dos lados tem regulagem de até 3cm e do outro lado
com regulagem de até 0,5cm;
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•

O revestimento da guarnição (alizar) é Smart Foil, 3D (textura nos padrões
madeirados) e liso no padrão Branco.

Figura 3: Guarnição (Alizar) regulável.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:
•

•

•

•
•
•

Os componentes ou kits devem ser depositados antes da instalação em
ambiente isento de água, isento de transito pesado, lugar limpo e os kits
devem ser acondicionados de forma vertical escorado em parede.
Os kits devem ser instalados por profissionais especialistas em instalação de
portas, credenciados ou treinados pela Reflorestadores Unidos, seguindo o
manual de instalação;
Em caso de risco superficial existe kits de reparo fornecido pela
Reflorestadores Unidos, em caso de risco ou dano profundo é necessário o
emassamento e pintura com tinta esmalte (tinta fornecida pela
Reflorestadores Unidos para garantir o mesmo padrão de acabamento), é
necessário a pintura de toda a superfície da face danificada;
O produto não tem garantia em caso de alagamento, ou seja, lamina de
água acima de 5mm em toda superfície;
Os componentes da coleção Eco Smart Foil não podem receber pintura sem
lixação da superfície, pois isso é necessário para ancoragem da tinta.
Para maiores informações por favor entrar em contato (54) 3251-2222 ou
vendas@reflorestadoresunidos.com.br

