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1. DISTÂNCIAS 
 

Respeite a distância máxima entre os palanques para fixação das tábuas, que é de   1,5 m. 
 
Não utilize tábuas maiores que 3 metros. 
 
Enterre os palanques com no mínimo 50 cm de profundidade. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO E MONTAGEM  

CERCA MADEIRA PLÁSTICA 
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2. FIXAÇÃO 
 

Faça a  pré furação com furadeira manual e escareador, fixe as tábuas como mostra 
a figura. 

 

  

 

 

3. DILATAÇÃO 

Variação de 0,5% para uma amplitude de 25⁰.C 

Verificar que em incidência solar direta à 30⁰.C os perfis podem chegar a 60⁰.C 

Verificar temperatura ambiente na hora da montagem 

Prever o potencial de variação de temperatura para maior ou menor 

Calcular os tamanhos máximos e mínimos dos perfis 

Parafuso para madeira bicromatizado 

rosca soberba diâmetro 5 x 50 
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A dilatação ocorre em todas as dimensões do perfil (comprimento, 

largura e altura) 

 

 

 
 
4. LIMPEZA: 
 

Água e sabão neutro são suficientes para limpar sua cerca, não utilize produtos 

estranhos, não faça testes de materiais químicos, não é necessário nada de especial para 

manter seu deck limpo e bonito. 

Pode ser utilizado uma lavadora elétrica para auxiliar na limpeza. 

 
 
 
 

IMPORTANTE 

Contrate um Engenheiro para executar o projeto e o acompanhamento de sua obra. 
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5. Tipos de perfis que podem ser utilizados na execução da sua 
cerca. 

 
  

6. TONALIDADE DE COR E BRILHO 
Todo o nosso produto é feito de material reciclado e há variações de tonalidade em 

função lote. 

A coloração está suscetível a desbotamento gradual devido a ação do sol. 

O brilho também é afetado pela ação do sol. 

A tendência é a abertura de poros microscópicos na camada mais externa dos perfis 

retirando seu brilho superficial. 

O brilho é afetado de modo generalizado, atingindo toda a cerca e ao longo do 

tempo pode haver variação de tonalidade entre as peças. 

Utilize a pintura como forma de manter a beleza de sua cerca. A pintura 

uniformizará a cerca e ampliará sua durabilidade por anos.  

 

7. DICAS DE PINTURA 
Utilize a mão de obra de um profissional. 

Ele deve fazer as correções necessárias com lixa d’água. 

Aplicar o selador, depois o primer; 

Por último a tinta. 

Utilize tinta óleo, esmalte ou verniz PU. 

 

8. ARMAZENAMENTO 
As peças devem ser armazenadas em superfície plana para evitar o empenamento 

da peça. 
 


