1- CALÇO NIVELADOR
a - Clip (2 pçs)
b - Fita (2 pçs)
c - Bucha Pino (2 pçs)
d - Suporte Espaçador (2 pçs)
2 - CALÇO ESPAÇADOR (3 pçs)
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Support Fit é o primeiro e único sistema para espaçamento,
calço e nivelamento de espelhos, em conformidade com a
ABNT NBR 15198, e, em total atendimento as recomendações
dos principais fabricantes de espelhos do mundo.
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É uma ferramenta indispensável para manter o espelho calçado de forma segura,
discreta e elegante até que a cura do adesivo se complete, independente da umidade
relativa do ar ou da temperatura ambiente.
A peça estará totalmente liberada para uso, imediatamente após a instalação,
tudo isso em menos de 5 minutos.

MANUAL

DE

INSTALAÇÃO

MONTAGEM DOS CALÇOS NIVELADORES (1)
- Retire um dos Clips (a) do calço nivelador (1) e o coloque na ﬁta (b) do
outro calço;
- Suba os dois Clips (a) até a linha localizada no verso da ﬁta (b);
- Coloque a Bucha Pino (c) nos furos do suporte espaçador (d), até a bucha
encostar na parede interna do furo.
MONTAGEM DOS CALÇOS ESPAÇADORES (2)

VIDRO
OU ESPELHO

- Passe uma pequena quantidade do adesivo que irá utilizar para ﬁxar
o espelho ao substrato, na face plana dos 3 espaçadores (2);
- Cole um espaçador em cada canto superior do espelho a uma distância
mínima de 5 cm das bordas e o terceiro, no centro da peça.

COLOCAÇÃO DOS CALÇOS NIVELADORES (1) NO SUBSTRATO

6cm

LARGURA ESPELHO
MARCAÇÃO
CENTRAL 10cm
6cm

10cm

ALTURA DA BASE
MAIS 10CM
PISO OU BANCADA

- Marque no centro do substrato a distância que deve ﬁcar da base do espelho
até o piso ou bancada acrescentando 6 cm;
- Meça a largura do espelho e desconte 10 cm de cada lado, o que der,
marque no substrato metade para cada lado a partir do ponto central
marcado anteriormente;
- Faça dois furos de 6mm e coloque os calços espaçadores com as buchas (c);
- Usando um nível ou uma trena, verique se os dois calços ﬁcaram nivelados
em relação ao piso, se preciso, ajuste esse nivelamento movimentando o Clip,
para cima ou para baixo.

FIXAÇÃO DO ESPELHO

SUBSTRATO

ESPELH

O

- Aplique o adesivo no verso do espelho em linhas verticais descontinuadas
e em quantidade conforme recomendação do fabricante;
- Apoie o espelho sobre os dois clips (a) do calço nivelador (1) sem encostar
no substrato, verique se esta na posição desejada e em seguida pressione
o espelho de encontro ao substrato ﬁnalizando a colocação.

RETIRADA DOS CALÇOS
- Decorrido o tempo estabelecido pelo fabricante para a cura completa do
adesivo, retire os calços pressionando a trava dos Clips e puxando para baixo;
- Empurre a ﬁta "T" para cima para desconecta-la do suporte, em seguida
retire a ﬁta puxando para baixo.

