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  Corte
Recomendamos la utilización del siguiente material : sierra 
circular para los cortes rectos a lo largo, broca para metal 
para taladrar (utilizar un panel mártir de madera dura), sierra 
de vaivén provista de una hoja de carburo de dientes finos 
para las distancias cortas o redondeadas.
Para más información, consulte la «Guía Técnica del Compacto 
Interior» disponible en la página web www.polyrey.com.

Recomendamos a utilização do material seguinte : serra circular para os 
cortes direitos em comprimento, broca para metal para a perfuração 
(usar um painel de proteção em madeira maciça), serra de recortes 
equipada com uma lâmina de carboneto de dentes finos para as 
distâncias curtas ou arredondadas.
Para mais informações, consultar o «Guia Técnico do Compacto Interior» 
disponível no sítio Internet www.polyrey.com.

  Acabado / Acabamento

Los cantos están achaflanados y no necesitan ningún tratamiento 
particular. Resisten perfectamente las agresiones diarias 
(por ejemplo : humedad).
Limpie los posibles restos de sellador antes de que se endurezca 
con un disolvente como la acetona o derivados.
Para perfeccionar el acabado de los cantos, se pueden pulir 
con lija de grano fino y engrasarlos.

Os cantos são biselados e não necessitam de um tratamento especial. 
São perfeitamente resistentes às agressões do dia-a-dia (por 
exemplo : humidade).
A limpeza dos eventuais vestígios de cola deve ser feita antes do seu 
endurecimento com a ajuda de um solvente como a acetona ou derivado.
Para um acabamento perfeito dos cantos, é possível poli-los com uma 
folha de lixa de grão fino e lubrificá-los.

  Pegado / Colagem

EncimERa / TAMPO

aplicación horizontal  / Aplicação horizontal

Para pegar sobre soporte de madera, utilice un sellador adhesivo de 
poliuretano.
Las superficies que hay que pegar deben estar pulidas con lija fina y limpias 
de polvo. Coloque el sellador adhesivo en cordones y no en puntos.

Para uma colagem sobre um suporte em madeira, utilizar uma cola de montagem 
à base de poliuretano.
As superfícies a colar devem ser polidas com uma folha de lixa de grão fino e 
limpas. A cola de montagem deve ser aplicada em cordões, e não em cones.

zÓcaLo / PAInel

aplicación vertical  / Aplicação vertical

Para pegar sobre soporte de mampostería, utilice un sellador adhesivo de 
poliuretano. atención : no pegue el panel directamente sobre un soporte 
de escayola o Placoplatre®, utilice una estructura.
El pegado vertical debe hacerse sobre superficies bien limpias de polvo 
y grasa y paredes totalmente secas. En caso de duda, se recomienda 
realizar una estructura fijada mecánicamente sobre la pared y pegar el 
zócalo sobre la estructura.
coloque cordones verticales de cola de un espesor mínimo de 5 mm, a 
unos 10 mm del borde, con un espacio de 30 cm entre ellos y discontinuos 
para asegurar la circulación del aire. Para crear el espacio de ventilación, 
coloque cuñas de 5 mm de espesor en los cordones detrás del zócalo.
Prevea una junta de dilatación de silicona de 3 a 5 mm entre el zócalo y la 
encimera, que asegurará la circulación de aire en la parte baja del zócalo.

Para uma colagem sobre um suporte em alvenaria, utilizar uma cola de montagem 
à base de poliuretano Atenção, não colar o painel de parede diretamente sobre um 
suporte em gesso ou Pladur®, usar uma estrutura.
A colagem vertical deve ser feita sobre superfícies perfeitamente limpas e 
desengorduradas e paredes totalmente secas. em caso de dúvida, recomenda-se 
a realização de uma estrutura fixada mecanicamente à parede e, em seguida, a 
colagem do painel de parede à estrutura.
Aplicar cordões verticais de cola com uma espessura mínima de 5 mm, afastados 
de 10 mm da extremidade, espaçados de 30 cm entre eles e descontínuos para 
garantir a circulação do ar. Para favorecer o espaço de ventilação, colocar calços 
de 5 mm de espessura nos cordões atrás do painel.
Prever uma junta de dilatação em silicone de 3 a 5 mm entre o painel de parede e 
o tampo para garantir a circulação do ar na parte inferior do painel.FR Disponible en téléchargement PT Disponível para douwnland
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