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Método correto de desenrolamento
Requer no mínimo 2 pessoas

O corrimão NT-termoplástico está sendo entregue enrolado em dois fardos independentes. Estes fardos
dividem o corrimão no meio (ou esquartejam – se for maior) e estão sendo amarrados com fitas de plástico.

Favor conferir se a
volta conectando os
fardos sempre esteja
em baixo, antes de
começar.

Instruções:
1. Erga o fardo superior e coloque
em um lado.

2. Erga o fardo inferior onde indicado e dobre ao outro lado.

3. Remova a fita que amarra.

4. Desenrole o corrimão completamente e os dois lados simultaneamente.

Todos os nossos corrimão possuem
garantia excepcional na indústria. Para mais
informaçoes sobre a garantia, favor escanear
o Código QR ao lado ou visite-nós em

http://www.ehc-global.com/warranty

Não dobre o
corrimão de
forma brusca,
pois isso
pode causar
deformação
permanente.
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Instalação de corrimão NT
Não remova a película protetora até após a instalação do corrimão. Ela vai proteger o acabamento do
corrimão durante o processo de instalação.

Ajuste e tensionamento do corrimão
Corrimãos NT-termoplástico requerem um nível
Muito froxo:
mínimo de tensão para operar corretamente.
Geralmente, eles devem ser instalados mais justo
(10 – 15%) que corrimãos convencionais de borracha.
A rigidez irá diminuir após alguns dias de operação.
A melhor forma de garantir que o corrimão esteja
tensionado corretamente, é observar como o corrimão
anda, saindo do conjunto de tração.
Saida

Se – no lado
do retorno - o
corrimão não tocar
as roldanas ou as
sapatas, o sistema
de tensionamento
tem que apertado
para aumentar
a tensão no
corrimão.

Muito tensionado:
Roldanas do
retorno podem
esmagar o
corrimão. O
corrimão vai
esquentar.
O corrimão não pode
dobrar para trás de
forma muito brusca,
abraçando uma
única roldana.

Diâmetro da
roldana (mm)

Min d ≥ 50
Min d ≥ 60
Min d ≥ 70

Guia de Corrimão

Ângulo máximo
de abraço

a ≤ 13°
a ≤ 15°
a ≤ 25°

Entrada de corrimão
Ajustar corrimão
para evitar atrito
na entrada.

Pontas mal alinhadas e parafusos altos
vão causar atrito com o corrimão e podem
levar a ter pontas afiadas e cortes no
corrimão.

Remover película
protetiva após
instalação do corrimão.
Manter pelicula para
operação de teste.
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