MANUAL DE INSTALAÇÃO
1. Ao receber sua porta PATRIMONY, confira se o tipo de acabamento
e lado de abertura estão de acordo com sua escolha. Através da
embalagem semitransparente, é possível identificar os itens inclusos:
01 par de puxadores, 01 fechadura e 01 par de chaves e 01
embalagem contendo as guarnições.
2. MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO:
• Prumo de face, nível de bolha, trena ou metro, régua de alumínio,
calços de madeira tipo cunha, martelo de borracha, colher de
pedreiro, desempenadeira e esquadro.
3. PREPARAÇÃO DO VÃO PARA FIXAÇÃO COM MASSA:
• Siga as orientações da embalagem e observe atentamente a
informação LADO INTERNO e instruções de nivelamento da soleira.
• O vão acabado em volta do produto deve ter:
3.1 A largura da porta + 4cm
3.2 A altura da porta + 2cm
3.3 Uma vez que a porta não pode ser cortada, o ponto de nível
deverá estar definido antecipadamente com o nível do piso acabado.
3.4 ATENÇÃO: o vão entre a porta e o PISO ACABADO deverá ter
folga máxima de 0,5cm (meio centímetro). Figura na embalagem,
Corte(A) e Corte(B).
3.5 Posicione a porta no vão, travada com calços de madeira tipo
cunha conforme figura a seguir,

ATENÇÃO: Não force as cunhas para não comprometer o bom
funcionamento do produto.
3.1 Confira o prumo e o nível de modo que a porta fique FACEADA
PELO LADO INTERNO para o perfeito acabamento com a
guarnição. (ESTE TÓPICO É MUITO IMPORTANTE)
3.2 Preencha completamente o vão entre a parede e o batente do
produto com massa forte traço (3:1) certificando-se de que não
haverá espaços sem preenchimento.
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REMOÇÂO DA EMBALAGEM PROTETORA
4.1 SOMENTE REMOVA A EMBALAGEM PROTETORA do produto
após o término da fixação, ou preferencialmente ao final da obra
para não danificar o acabamento superficial com cimento, tinta ou
outros materiais.
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