MANUAL DE INSTALAÇÃO
Painéis Ripados Splendore
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1. INSTRUÇÕES GERAIS E REGRAS BÁSICAS
O sucesso no resultado da instalação dos painéis ripados Splendore está relacionado às boas condições
da parede e do piso, por isso uma avaliação prévia detalhada se faz necessária para assegurar que o
produto poderá ser colocado de acordo com as instruções deste manual.
A parede deve ser plana, sem ondulações e livre de buracos e ressaltos, assim como o piso deverá estar
em nível e sem ondulações junto das paredes. A habilidade e o profissionalismo do instalador influenciam
significativamente no resultado, por isso a Ruffino sempre recomenda a contratação de mão de obra
especializada.
Os produtos de poliestireno têm uma dilatação térmica característica do material de 0,15% para uma
variação de temperatura de 25 °C.
A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperatura inferior a 50 °C, lembrando que
qualquer variação de temperatura submeterá os produtos a uma dilatação térmica conforme apresentado
acima.
Os produtos devem ser climatizados no local da instalação pelo menos 24 horas antes do início dos
trabalhos. Fazer uma avaliação de possível umidade no local da instalação, mesmo não prejudicando o
material, poderá ocorrer mofo atrás das peças, e pode prejudicar a colagem quando utilizado somente
cola. Conferir a data de validade dos produtos como silicones, seladores ou colas a serem empregados
nos acabamentos.
Os produtos não são indicados para a utilização em ambientes em que tenha a incidência direta da
radiação solar, pois pode causar alterações no mesmo.
Certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estejam adequadas (local coberto, plano,
fechado, ventilado e com temperatura ambiente normal).
Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos antes da instalação. Caso verifique algum
problema, entre em contato com a revenda ou departamento técnico da Ruffino Acabamentos antes de
iniciar o trabalho.
Use todos os EPIs recomendados como: óculos de segurança, sapatos de solado emborrachado, luvas,
máscara e protetor auricular.
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2. ARMAZENAGEM
Para garantir que seu painel ripado Splendore mantenha beleza e qualidade máxima até o momento da
instalação, movimente o produto com cuidado e siga as todas as indicações de armazenagem indicadas a
seguir:
 Sempre armazene em ambiente plano;
 Armazene em local arejado longe da exposição à umidade e luz solar direta;
 Nunca empilhe de forma vertical ou inclinado na parede, o empilhamento deve ser feito na
horizontal.
 Não armazenar em contato direto com tintas, gesso, cimento ou similares
 Nunca deixe objetos pesados em cima e não caminhe sobre as embalagens.

3. PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALAÇÃO
3.1. Ferramentas
Confira se está com todas as ferramentas necessárias para instalação:
Equipamentos de proteção (óculos, protetor auricular e máscara);
Medidor de nível, trena ou metro e lápis para marcação;
Martelo de borracha;
Serra meia esquadria, estilete profissional e lixadeira elétrica para remoção de restos de construção
entre o piso e a parede;
 Cola super instantânea, silicone;





3.2. Preparação
Verifique se a parede está limpa, seca, plana e com reboco firme, o local da aplicação deve estar livre de
óleo e umidade, pois podem interferir na aderência da cola. Remova excessos de materiais de construção
que possam obstruir o encosto do perfil junto as paredes. Verifique a possibilidade de passagem de canos
antes de iniciar a instalação.

3.3. Cortes do perfil
Corte vertical
O corte vertical deve ser feito com o auxílio de um estilete de lâmina então é necessário realizar o corte
das peças na parte da frente e parte mais baixa (fina) de forma reta e force até realizar a quebra da peça.
Esse mesmo corte deve ser utilizado para os cantos das paredes, quinas ou em colunas retas. Após o corte,
deve ser utilizado uma lixa número 120 para realizar o acabamento na barra, procedimento que deve ser
feito com cuidado para evitar danos ao acabamento.
Corte horizontal
Regule a serra meia esquadria de acordo com o ângulo de corte a ser utilizado. Ajuste o perfil no local de
corte e baixe a serra em um movimento rápido, isso evitará que o perfil queime na lateral e tenha que
repetir a operação.
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3.4. Aplicação
As barras apresentam dois encaixes, sendo um lado superior e outro
inferior, desta forma, a instalação se torna muito mais fácil e prática.
1. Inicie a aplicação com o arremate inferior;
2. Aplique todos os perfis ripados necessários;
3. Finalize a aplicação com o arremate superior.
Arremate
Superior

Arremate
Inferior

Encaixe

Modelos Jacarandá e Cedro

Modelos Sucupira e Marupá

Arremate Inferior e Superior

A aplicação do perfil pode ser com cola ou silicone; (indicamos a cola da Mapei Ultrabond eco 575).
Passe de um a dois cordões de cola ou silicone (silicone PU ou Selante acrílico) no verso do perfil de forma
contínua até o final, em seguida encoste a barra no local a ser fixado.

4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
A limpeza deve ser feita com pano ou esponja macia umedecido em água e detergente neutro. Não utilize
produtos abrasivos ou derivados de petróleo na limpeza.
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