Manual de Instalação
Porta Sanisystem Lite

MI-005

Atenção
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Leia e observe atentamente todo este manual antes de iniciar a montagem.
Confira todo o material e certifique-se de que o mesmo não esteja danificado.
Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar acidentes.
Verifique atentamente o projeto e confira as medidas do local da instalação.
Verifique se há um projeto de hidráulica para não danificar as instalações, caso contrário, procure
o responsável técnico da obra para obter tais informações.
Utilize os parafusos corretos e a quantidade solicitada conforme indicados neste manual.
Ao efetuar cortes nos painéis, utilize uma serra bem afiada. Aconselha-se utilizar a embalagem
para apoiar os painéis a fim de não danificá-los.
Evite batidas.
A garantia dá-se pela correta instalação do material.
Se houver alguma dúvida neste manual entre em contato com a equipe técnica da Divisystem.

Tel: 55 (41) 3367 9275

www.divisystem.com.br

divisystem@divisystem.com.br

MI-005

1 Verificação de medidas para portas e colunas

Medidas padrão de portas

165 cm

Porta para sanitário

60 cm
Porta para sanitário PNE

165 cm

180 cm

90 cm

63,5cm

Abertura da porta
para fora do box

63,5cm

2 Fixação das colunas, observando o lado de abertura das portas e as
colunas perfuradas para o lado da fechadura
Abertura da porta
para dentro do box

1

OBS.: AGUARDAR A CURA DO SILICONE POR
24 HORAS ANTES DE FIXAR AS PORTAS

Aplicar cola de silicone
para fixar o tarugo de
madeira, o granito e a
coluna de aluminio

3 Montagem e fixação das portas nas colunas
Para furação das portas, consulte o gabarito no final deste manual

Fixar tarjeta na porta
(usar espaçador se a porta
abrir para fora do box)

P5
P5

P10
P5
Parafuso 4,5x20mm

Parafuso 3,9x25mm
Brocante

Fixar dobradiças na porta

4 Colocação dos acabamentos e limpeza final
A limpeza pode ser feita com água e detergente neutro, não utilizar
produtos abrasivos

P10
P10

Fixar dobradiças na coluna

P11

P11

2

Parafuso 3,5x11mm
Brocante

Colocar guarnição de
borracha e tampa

5 Gabarito de furação das portas
Medidas em milímetros

Abertura para dentro do box - 50mm
Abertura para fora do box - 60mm

24

90
50

800

900

50

1650

37

/

1800

Ø18
Ø8

50
90

3

600 / 900

