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1. LOCAL
O local de armazenamento deve ser limpo e seco (não sujeito a infiltrações), livre de intempéries
e da circulação de materiais e pessoas.
2. ARMAZENAMENTO
Armazenar as folhas de porta, marcos, alizares e rodapés em área coberta, protegida de
intempéries e longe de fontes de umidade ou calor intenso, bem como afastados de entulhos e
outras madeiras que possam estar contaminadas com cupim, insetos e outras pragas.
3. POSIÇÃO DE ARMAZENAGEM
As folhas de portas devem ser armazenadas das seguintes formas:
a) Horizontal: sobre estrados nivelados e com altura mínima de 10 cm do piso.
b) Vertical: apoiadas em uma parede, sob um ângulo de aproximadamente 11º (base afastada a
40 cm da parede), devidamente protegidas sobre um estrado nivelado e com altura mínima de
10 cm do piso.
NUNCA ARMAZENE AS PORTAS EM CONTATO DIRETAMENTE COM O CHÃO.

Recomenda-se que o instalador tenha noções básicas de marcenaria e que disponha dos
equipamentos básicos para uma boa instalação. A FAMOSSUL não se responsabiliza por
eventuais problemas de instalação. A instalação das folhas de portas, marcos, alizares e rodapés
só deve ser realizada em ambientes INTERNOS e que já estejam com janelas instaladas, ou seja,
com o cômodo devidamente fechado. Acesse o link e veja o vídeo com as técnicas
para
montagem de nossos produtos: http://famossul.com.br/videos/montagem.

a) Para a fixação das dobradiças, é necessário a utilização de parafusos 4,0 x 30 mm;
b) Os marcos devem ficar afastados do piso cerca de 2 mm. Nunca em contato direto com o piso.
É indispensável a utilização de SILICONE Acético ou Neutro e/ou algum outro tipo de
impermeabilizante a base de solvente na base do marco. A garantia do marco não tem validade
caso seja constatada a ausência deste impermeabilizante na área designada.
c) Nossas folhas de portas foram criadas para a utilização de fechaduras do tipo maçaneta; o uso
de fechaduras tipo barra é recomendado apenas em folhas de portas com preenchimento (núcleo)
maciço;
d) A garantia do produto deixa de valer em casos onde houverem alterações nas dimensões da
folha de porta durante a instalação.
NÃO EXPOR O PRODUTO AO SOL.
8. ACABAMENTO
a) Os produtos com pintura final U.V. (Esmalte Branco ou Impressos), com recobrimento
melamínico ou com recobrimento PVC, já saem prontos de fábrica, não necessitando de qualquer
tipo de acabamento; somente limpeza com pano levemente umedecido com água;

Cobrir com lona preta para evitar a infiltração de raios solares e o acúmulo de pó, cimento, cal,
areia, gesso e outros agentes nocivos à madeira.

b) Os produtos com acabamento FUNDO PRIMER já seguem com as superfícies prontas para
receberem tintas específicas para madeira, necessitando apenas de lixamento para eliminar a
aspereza. Os revestimentos melamínicos também aceitam pintura, porém, recomenda-se um
leve lixamento antes da aplicação da tinta (melhor ancoragem da pintura).

5. EVITAR ÁGUA

9. PINTURA

Sendo produtos derivados da madeira, as folhas de portas, marcos, alizares e rodapés, quando
em contato com água, sofrem alterações nas características dimensionais, físicas e mecânicas.
Para que suas propriedades originais não sejam alteradas, deve-se armazená-las em ambientes
secos e não sujeitos a infiltrações e inundações.

Para acabamento com tinta, recomenda-se a utilização de tinta específica para madeira e à base
de solvente ou à base de água, desde que haja a lixação da superfície do produto.

4. PROTEÇÃO

A GARANTIA NÃO COBRE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELO USO EXCESSIVO DE ÁGUA.
6. TRANSPORTE
A FAMOSSUL não se responsabiliza por danos ou deterioração de seus produtos decorrentes de
transporte da loja até o cliente, do transporte e movimentação das peças na obra, principalmente
o transporte vertical (edifícios), bem como manuseio em escadas, corredores ou acessos
estreitos. Portanto, é necessário evitar batidas ou atritos para que os produtos não sofram
nenhum tipo de dano.

10. LIMPEZA
Ao proceder a limpeza do produto, utilizar somente pano levemente umedecido com água.
NUNCA JOGUE ÁGUA DIRETAMENTE NO PRODUTO!
11. PRODUTOS QUÍMICOS
A utilização de produtos químicos afeta o acabamento das folhas de porta, marcos, alizares e
rodapés. Utilize apenas pano levemente umedecido com água. Não aplique adesivos sobre as
portas, pois pode comprometer o acabamento no momento da sua retirada. Não há garantia da
FAMOSSUL para essa situação.
12. CLIMA

IMPORTANTE: NOSSOS PRODUTOS SÃO EXCLUSIVOS PARA USO INTERNO.

Tratando-se de um produto de origem natural (madeira), em caso de variações climáticas
extremas, há possibilidade de deformações. Portanto, mantenha-o livre das intempéries.
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