MANUAL DO CORTE
MANUAL DE CORTE DE PERFIS INOX

EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS

Luvas
Óculos de segurança
Lápis ou Caneta
Trena
Estilete
Esmerilhadeira angular com 11.000 RPM
Disco para corte Zipcut de 1mm - Walter ou Pferd
Disco Flap grana 120.

Sem retirar a fita protetora do perfil, meça
com uma trena o comprimento desejado.
Marque sobre a fita uma linha guia para o
corte. Risque perpendicular ao perfil ou
em angulo de 45º para meia esquadria.
Com o estilete, faça um corte profundo na
fita, em todas as faces do perfil, criando
um sulco que será guia para o disco.
Com a esmerilhadeira, faça um corte firme
forte e rápido do perfil com o objetivo de
não esquentar a superfície.
Troque o disco pelo disco Flap e faça
acabamento nas bordas cortadas
eliminando as rebarbas.
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PERFIS COLORIDOS

Variações de cores

A variação de cor de acordo com refração e ângulo de incidência de luz,
podem ocorrer. Chamamos este fenômeno de efeito furta cor. A
coloração dos Perfis LHD, são originados através de um processo
eletroquímico, motivo responsável por este fenômeno furta cor, que
proporciona a beleza, requinte e as exclusividades de cores. Não
utilizamos pigmentação.
Ocorrência de manchas e alterações de cores nas peças após o contato
com as mãos podem ocorrer. Isso é possível devido a camada de
gordura criada nas peças através da gordura natural das mãos e dedos
deixados através do toque. Procedimento este inerente a quaisquer
peças em aço inoxidáveis coloridas ou natural.
Para as remoções das gorduras basta executar o processo de limpeza.

Procedimentos de limpeza

a. Inicie a limpeza com água corrente. Certifique que foram removidas
todas as partículas que possam arranhar a peça. Esfregue a superfície
com um pano de algodão macio, branco e limpo (corantes do tecido
podem deixar resíduos), embebido em uma solução de detergente
neutro dissolvido em água morna.
b. Enxágue com água em abundância ou, se isso não for possível, remova o
excesso do detergente esfregando um pano de algodão macio, branco e
limpo, umedecido em água limpa, sucessivas vezes até que não haja
mais resíduos do produto. Secar esfregando um pano de algodão seco e
limpo. A secagem é extremamente importante para evitar o
aparecimento de manchas.
c. Caso haja contaminação com resíduos de cola, introduzir uma limpeza
prévia, utilizando solventes orgânicos tais como (em ordem de
preferência): álcool isopropílico, tricloroetileno, benzina ou thinner.
d. Alguns produtos tais como: água sanitária, cloro, óleos e produtos
químicos em geral, panos e buchas abrasivas e esponjas de aço devem
ser evitadas para não causar danos à superfície do azulejo.

WWW.PERFISLHD.COM.BR

MANUAL DA LIMPEZA
MANUAL DE MANUTENÇÃO DE PERFIS INOX

PERFIS COLORIDOS

ATENÇÃO
Limpeza instalação
A limpeza dos Perfis LHD, deve ocorrer preferencialmente com água
corrente para retirada de todas as partículas solidas da superfície
antes de remover a película plástica protetora (PVC).
O contato das peças com outros matérias metálicos, deverão ser
evitados ou quando não houver essa possibilidade, deverá ser criado
um isolamento entre as peças para não haver contaminação que
proporcionam corrosão
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