
FICHA TÉCNICA - ARKOSIDING

1- COMPOSIÇÃO

Material é feito em 100%  PVC, com filtro UV em suas faces externas.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O revestimento vinílico é um produto projetado para revestir paredes em novas
construções, reformas, ampliações, etc.

3 - MANUSEIO E MANUTENÇÃO

A beleza do revestimento de vinil é mantida com pouco trabalho. Para limpá-lo
utilize uma mangueira de jardim comum. Se a mangueira não estiver fazendo a
limpeza desejada, siga estas instruções simples:

1. Use uma escova de lavagem de carro de cabo longo. Esta escova deve ter
cerdas macias e a mangueira deve se prender no cabo da escova, isso
permite que o revestimento seja lavado como um carro. Evite usar escovas
de cerdas duras ou limpadores abrasivos, que podem alterar o brilho das
áreas e fazer com que o revestimento pareça manchado.

2. Para remover fuligem e sujeira encontradas em áreas industriais, limpe o
revestimento com uma solução feita a partir do seguinte:

● 1/3 (0,08 litro) xícara de detergente em pó neutro
● 2/3 (0,16 litro) de xícara de sabonete neutro
● 1 galão (3,8 litros) de água

3. Se o problema for mofo, use a solução acima e adicione 1 litro de
alvejante líquido para roupas.

4. Ao lavar o revestimento, comece por baixo e vá subindo para evitar
arranhões.

4 -  RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Os painéis e acessórios instalados devem ter uma folga entre a sua fixação
e o parafuso de 2mm a 3mm.



2. Ao instalar os painéis laterais, empurre a parte inferior para cima até
encaixar totalmente na peça abaixo. Sem esticar o painel, empurre para
cima e segure no lugar.

3. Coloque pregos ou outros prendedores no centro da ranhura do prego,
certificando-se de que o prendedor penetre no mínimo 3/4” (19 mm).

4. Não force os painéis para cima ou para baixo ao prendê-los no lugar.

5. Não coloque a cabeça do fixador firmemente contra o grampo de fixação
do revestimento. Deixe uma folga de aproximadamente 1/32” (0,8 mm)
entre a cabeça do fixador e o painel lateral. Encaixe os fixadores retos e
nivelados para evitar distorção e queda do painel.

6. Deixe uma folga mínima de 1/4” (6,4 mm) em todas as aberturas e batentes
para permitir expansão e contração normais. Ao instalar em temperaturas
abaixo de 40°F/4,4°C, aumente a folga mínima para 3/8” (9,5mm).

7. Não aplique adesivo em painéis onde eles encontram o receptor de postes
de canto internos, postes de canto externos ou canais J. Não aplique
adesivo em juntas sobrepostas. (Para mais informações consulte nosso
departamento técnico)
.

8. Não forçar o prego ou grampeie através do revestimento. O tapume de vinil
se expande e se contrai com as mudanças na temperatura externa. Pregar
pela frente pode causar ondulações no revestimento.

9. Em construções novas, evite usar madeira verde como base. Tenha em
mente que o revestimento só pode ser tão reto e estável quanto o que for
colocado sob ele.

10. A instalação de produtos específicos pode ter detalhes diferentes das
instruções fornecidas neste manual. Siga sempre as instruções do
fabricante, utilizando as peças especificadas pelo fabricante, para garantir a
instalação adequada.

5 - GARANTIA

Todo os produtos possuem garantia de 10  pela Arkos Brasil



Arkosiding B&B - Garantia cromática de 50 anos

Arkosiding H - Garantia cromática de 35 anos

Arkosiding Soffit - Garantia cromática de 35 anos

Arkos S.A. Garante a qualidade, adequação, eficácia e segurança dos produtos
que fornece desde que atendidos os parâmetros adequados, recomendações e
sugestões de uso, manuseio, instalação e manutenção, informados no conteúdo
das fichas técnicas elaboradas pelos consultores.

As informações sobre nossos produtos são precisas até onde sabemos. No
entanto, deve ser considerado apenas como uma sugestão, pois cada consumidor
deve realizar seus próprios projetos, medições e instalação, de acordo com o uso
específico para o qual deseja os produtos.

Não cumprimento das especificações de instalação, manutenção e uso, não
aplicação geral da garantia.


