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Figura B È necessário colocar cunhas de aço de
Bitola MSG 20 e 15 cm de largura quando a junta
do painel ResinDek coincidir com uma depressão.
Evite o uso de madeira, o que pode fazer com que
as juntas não fiquem planas.

Lâmina de 1,22 x 2,28m com suportes

Devem ser utilizados unicamente parafusadeiras
Eletromecânicas com embreagem para assegurar
uma profundidade consistente dos parafusos.
Para os melhores resultados, use uma parafu-
sadeira de parada.

No use uma parafusadeira sem embreagem ou
com uma embreagem quebrada.

As juntas dos painéis devem ser feitas sobre as
cristas do estrado metálico.

Não coloque as juntas por cima de uma
depressão.

Deve-se usar unicamente parafusos ou sistemas
de fixação que fiquem ligeiramente embutidos
abaixo da superfície do painel.

Não ponha parafusos demasiado altos ou demasi-
ado baixos nos painéis.

Use separadores metálicos de 3 mm entre os
painéis para afastá-los/separá-los corretamente.
Considere um espaço/separação de 10 mm na
borda do perímetro.

Não instale painéis sem um espaço de 10 mm
no perímetro e um espaço/separação de 3 mm
entre os painéis.

Instruções de instalação  mais detalhadas encontram-se na parte de trás desta página
e devem ser revisadas antes de começar a instalação de todos os produtos ResinDek.
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Figura A Disposição da fixação dos parafusos de
perfuração.


