
manual de instalação
frame.

66x36x11

36x36x11

Você vai precisar de:

pano, sabão ou 
detergente neutro,

nivel bolha ou laser 
e trena

cola PU ou argamassa 
colante ACIII, estilete, 
pano com álcool

montador 
especializado

66x36x11

36x36x11

66x36x11

36x36x11

Frame Frame Full Frame Full Decor

vídeo de instalação
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O Frame foi desenvolvido para embutir em parede de alvenaria. Caso seja utilizado em outro tipo 
de parede, serão necessários reforços.

A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender 
aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira 
NBR 15.575-4.

Antes de começar a instalação do Frame, faça o recorte na parede, conforme as dimensões 
especificadas abaixo.

Dimensões para recorte da parede:

01. Posicione o Frame, 
sem cola, no recorte da 
parede e verifique o nível, se 
necessário regularize o vão 
com calços.

04. Em áreas úmidas 
recomenda-se que o Frame 
seja instalado com leve 
inclinação para frente, para 
evitar empoçamento de água 
e poteciais patologias.  

02. Passe cola PU ou 
argamassa nas laterais e 
na parte traseira do Frame 
e encaixe-o no recorte da 
parede.
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Exemplo Frame 66x36x11cm e medidas do recorte da parede:

Montagem passo a passo:

Essas medidas geram uma folga 
entre o Frame e a parede (área para a 
cola) em torno de 5mm de cada lado.

Os demais modelos 
seguem o mesmo 
racional de medidas.

Porcelanato

Recorte da parede

Respeite o tempo de 
secagem indicado na 
embalagem da cola PU 
ou argamassa.

Para limpeza, utilize 
um pano com sabão ou 
detergente neutro diluído 
em água e enxágue com 
água e pano limpo.

Frame 66x36x11cm
Recorte na parede de 63,5x10,5x33,5cm

Frame 36x36x11cm
Recorte na parede de 33,5x10,5x33,5cm
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05. Centralize o Frame no 
recorte e no nível e retire o 
excesso de PU das laterais 
com estilete ou pano com 
álcool, dando acabamento.
Utilize escoras para apoiar 
o Frame até finalizar a 
secagem.

03. O cordão de cola PU 
nas laterais servirá também 
para a vedação do Frame.


