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1. APRESENTAÇÃO
O presente manual técnico se aplica a PORTA PRATIC que são portas de
inox para ambientes de sauna a vapor/úmidas fabricado pela:
Impercap
Saunas
R. Eminica Malavasi, 110 – Pres. Altino
Osasco - São Paulo - CEP: 06216-140
PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319
Site:
www.impercap.com.br
E-mail: impercap@impercap.com.b
Este manual deve ser lido atentamente e todas as orientações dele
constantes devem ser cuidadosamente seguidas. Havendo quaisquer tipos
de dúvidas, entre imediatamente em contato com a Impercap Saunas.
2. DESCRIÇÃO DA PORTA PRATIC
As portas de inox fabricados pela Impercap Saunas e destinam-se para
ambientes de sauna a vapor/úmidas. Independente do lado da porta
esquerda ou direito a PORTA PRATIC, possui sistema de pivotante
facilitando a instalação do mesmo.
A Porta Pratic NÃO POSSUI BATENTE.

(A)
1 - Porta Pratic
Modelo: Inox/Branco

(B)
1 – Puxador
3

(C)
2 – Adesivo Gabarito

(D)
2 – Bases

(E)
6 – Parafusos e Buchas

(F)
1 – Espaçador

(G)
2 – Pivotante.

3. DIMENSÕES GERAIS
MEDIDA DO VISOR: 19 Ø (cm).
MEDIDA DA FOLHA DA PORTA: 59 larg. x 188 alt. (cm).
MEDIDA DA PORTA COM PESTANA DE VEDAÇÃO: 0,61x1,90 cm
medida final.
ESPESSURA DA PORTA: 22 (mm).
ALTURA DO PUXADOR: 1,10 alt. (cm).
DOBRADIÇA: Pivotante.
4. IMPORTANTE:
Leia e observe atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
A Porta Pratic deverá ser realizada em uma superfície plana.
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5. COMO INSTALAR:
OBSERVAÇÃO: A Porta fica com vão de 1 cm de abertura do chão.
SR. INSTALADOR A PORTA PRATIC TRABALHA COM SISTEMA
PIVOTANTE, POIS NÃO POSSUI BATENTE. VERIFICAR SE O VÃO
ESTÁ ACABADO COM 0,61 X 190 CM.
1. Cole os Adesivos Gabarito (C) na parte superior e inferior no local da
instalação da Porta Pratic.
2. Com o gabarito colado, utilize a furadeira e faça as furações superior e
inferior de acordo com as marcações do gabarito.
3. Encaixe as Buchas dos Parafuso (E) nas furacões.
4. Marque o eixo central do pivô superior. Em seguida faça uma furação com
aproximadamente 10 mm de profundidade.
5. Utilize os Parafusos (E) para fixar as Bases (D)
6. Encaixe o primeiro Pivotante (G) com Espaçador (F) na base inferior.
7. Encaixe o segundo Pivotante (G) na base superior.
8. Encaixe a Porta Pratic (A) primeiro no Pivotante superior e inferior e
parafuse.
9. Para finalizar coloque o Puxador (B).
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Antes de limpar, indicamos que seja retirada toda a poeira com um espanador
ou flanela seca para evitar riscos na superfície.
Após, utilize um pano úmido, macio e limpo. Caso sinta necessidade, utilize
detergente ou sabão neutros que devem ser retirados logo após a aplicação.
Caso alguma mancha persista, nos vidros, utilize vinagre branco de álcool. Esse
produto também deve ser removido após a aplicação. Lembre-se: o vidro deve
estar sempre seco.
Se algo respingar nele, limpe-o o mais rápido possível.
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7. TERMO DE GARANTIA
A Impercap Saunas agradece pela preferência e certifica estar entregando um
equipamento em perfeitas condições de uso, proporcionando garantia contra
qualquer defeito de fabricação ou material por 01 ano, contando a partir da data
de aquisição, mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra emitida pelos
nossos distribuidores. Para execução da Garantia, o equipamento deverá ser
encaminhado em nossa Fábrica, assistência Técnica Autorizada ou nossos
revendedores, para que possa ser feito exame técnico, revelando a existência
de defeitos de material ou fabricação. Corre por conta do comprador possíveis
despesas de frete, embalagem e seguro. A garantia não cobre mal uso,
instalação da porta fora de esquadro, uso de produtos com cloro, cimento, acido,
malha de aço. Esta garantia somente terá validade mediante apresentação da
Nota Fiscal de compra emitida contra o comprador inicial. Juntamente com este
termo de Garantia. Reservamos o direito de promover alterações nos
equipamentos sem prévio aviso ao usuário.
Favor preencher:
Revendedor:
Nota Fiscal:

_

Data Compra:

/

_______
/

Impercap Saunas
Sua Família Merece este Carinho!

Impercap Saunas
R. Eminica Malavasi, 110 – Pres. Altino
Osasco - São Paulo - CEP: 06216-140
PABX: (11) 3685-3015 / 3683-8319
Site: www.impercap.com.br
E-mail: impercap@impercap.com.br
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