DECK MACIÇO IPÊ
Instruções de Instalação
Produto: DECK MACIÇO EM IPÊ
Descrição: O Deck deve ser aplicado sobre uma estrutura de suporte, com fixadores "T" de PVC fixos com
parafuso de inox aos barrotes ou ripas (suporte) de madeira exótica, estes são envolvidos ou acompanhados
com betão por forma a garantir a fixação do suporte, o afastamento máximo entre barrotes dever ser de
450mm. Após instalação do Deck será necessário aplicar uma camada de óleo saturador, para protecção das
condições climatéricas.

A imagem apresentada é apenas esquemática e ilustrativa.

Procedimentos Normativos para instalação:
1. O barrote deve ser fixado a uma base em betão, ou numa estrutura de suporte com capacidade para manter
o barrote bem fixo;
2. O espaço entre as peças, no topo deverá ser, no mínimo, 5mm para peças de 2200mm;
3. O espaço entre os barrotes deverá ser de 400mm de centro a centro. Cada topo das peças de Deck deve ter
barrote e fixador independente (o barrote deve ficar na extremidade da peça do deck);
4. O espaço nas extremidades para acabamento deverá ser 20mm. Se terminar junto a uma parede o espaço
deverá ser 30mm;
5. Se a 1ª. ou última prancha for aparafusada nas estrias laterais e o parafuso ficar a menos de 30mm da ponta,
aconselha-se a realização prévia do orifício com uma máquina de furar;
6. A inclinação do cimento para saída de águas, deverá ser de 1,5mm por ml;
7. As peças também devem ter inclinação para rápido escoamento das águas do seu interior e da parte
superior;
8. Os Fixadores a aplicar, deverão ser sempre os nossos em PVC.
Fixação: O Sistema de fixação oculta consiste em fixar o deck com recurso a fixadores em PVC, ficando estes
"ocultos" no espaço entre tábuas. Em média serão necessários 25 a 35 fixadores por m2.
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Manutenção: O Deck de madeira maciça é um produto 100% natural e vivo, como tal sofre as naturais
alterações ambientais, nomeadamente os efeitos do sol, vento e chuva, sobretudo se aplicado no exterior.
Para manter o seu aspeto natural, aconselhamos a aplicação do óleo de uma a duas vezes por ano, dependendo
das condições climatéricas

