
Instalação e cuidados comInstalação e cuidados comInstalação e cuidados com      
o materialo materialo material



Abaixo um guia completo sobre a instalação dos nossos produtos.

PARABÉNS POR VOCE TER ESCOLHIDO MOLDURAS

MOLDLEV®

As Molduras MoldLev° são um produto feito em concreto celular, 70% mais leve que o

concreto convencional, permitindo assim fácil aplicação e ajuste; utilizando somente

argamassa, não necessitando de parafusos com bucha.

Escolha da argamassa:

As molduras até 30x20 poderá utilizar argamassa ACII, acima destas medidas é

recomendado a utilização de argamassa ACIII;

Aplicação da moldura em altura superior a 30 metros do chão, é obrigatório utilizar

argamassa AC III.

Preparação da Parede

A parede deve estar seca, sem pó e isenta de gordura;

Para maior segurança, aplicar Impercik-100 ou Bianco;

Em paredes pintadas, é obrigatório aplicar Impercik-100 ou Bianco;

Recomendações para perfeito alianhamento

Trace uma linha na parede utilizando nível de alinhamento;

Utilize pregos e réguas para formar um suporte seguro na parede;

Quando o desenho da Moldura, não for em equilíbrio e tender a tombar,

deve-se utilizar prego e arame como suporte auxiliar;

Retirar os suportes, após 12 horas que é o tempo de secagem.

Preparação das Molduras

Molduras com até 15 cm de largura, são fabricas e separadas em 3 tipos de Lotes, que podem

ser identificados através dos frisos ou ranhuras em sua lateral ou fitas de cores diferentes.

Verificar a separação dos lotes e aplicar um Lote após o outro;



As molduras devem estar secas e sem pó;

Nunca molhar as peças antes de assentar;

Pode-se utilizar um serrote para ajustar o comprimento das molduras ou fazer as

esquadrias de canto;

Pequenos reparos na moldura, pode ser feito com a própria argamassa de aplicação.

Preparo e Aplicação da Argamassa AC II ou AC III

A massa deve estar bem misturada e no ponto de pastosa (igual ao ponto de

aplicação de pisos e revestimento);

Nunca usar argamassa com mais de 2 horas molhada, ela perde suas propriedades

de aderência. Por isso preparar apenas quantidades de massa que possa ser

utilizada em menos de 2 horas;

Aplicar preferencialmente com uma colher de pedreiro ou uma desempenadeira com

dentes de 2cm.

Cuidados durante a aplicação das Molduras:

É proibido utilizar martelo de borracha, cabo de colher ou qualquer outro tipo de

ferramenta para assentar as molduras;

Utilizar apenas o apoio das mãos para deslizar a moldura na parede até chegar na

posição desejada;

Retirar o excesso de Argamassa AC II ou AC III entre as molduras em até 3 horas,

após este período, utilizar lixa de ferro com grana de 30 a 60.

Tempo de secagem:

Para molduras pequenas, com dimensões até 10cm de altura x 2cm de largura, o
tempo de secagem mínimo é de 2 a 3 horas;
Para Molduras maior que 10cm de altura ou maior que 2cm de largura. A secagem é
de 12 horas no mínimo.

Armazenamento e transporte

Por se tratar de peças delicadas assim como porcelanatos antes de sua instalação, alguns cuidados
deves ser tomados para preservar as molduras antes de serem instaladas.

Não empilhar muitas peças 



Não jogar as peças 

Ao transportar evitar pular lombadas e passar em buracos

Evite quedas

Sempre que possível dê preferência para armazenar as peças na vertical

Não deitar ou apoiar sobre as molduras

Não colocar peso sobre as molduras


