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Conjunto Deck Modular Plástico

Manual de Instalação
Este manual tem a fi nalidade de orientar sobre a instalação do 
produto, siga atentamente nossas orientações e em caso de 
dúvida entre em contato com nossa equipe técnica.

1. Informações técnicas

1.1- Conjunto

O produtoDeck Modular Plástico é um conjunto composto por:

1.2- Material

A base é produzida em Polipropileno e as Ripas são produzidas 
em WPC (Wood Plastic Composites), um composto de fi bras de 
madeira com plástico.

As cores são disponíveis em solidez alta, ou seja, possuem maior 
resistência a descoloração devido à ação dos raios solares.

- Uma unidade da “Base”;

- Sete unidades da “Ripa”;

- 21 unidades de Parafusos 
Chipboard Cabeça Panela 
Philips Ø4,5 x 16mm.



 Dimensões Deck Modular Plástico

1.3- Dimensional e massa

As dimensões do Deck Modular Plástico são 508 x 508 x 33mm, de for-
ma que são necessários 3,875 conjuntos por metro quadrado, aproximada-
mente 4/m².

A Base possui uma massa de 584g, e cada unidade da Ripa possui 158g. O 
produto Deck Modular Plástico montado possui 1.733g, ou seja, 6,72kg/m².

2. Instalação

2.1- A instalação do produto deve ser feita sobre uma base pré-existente, 
plana, que ofereça a resistência necessária à aplicação.

2.2- Para que a movimentação do conjunto seja evitada, recomendamos 
que o produto seja instalado de forma confi nada, ou seja, com suas laterais 
apoiadas em paredes/muretas.

2.3- As Ripas são fi xadas na Base com a utilização de parafusos, inseridas 
pela parte inferior do produto. São três parafusos por Ripa, totalizando 21 
parafusos por conjunto do Deck Modular Plástico

2.4 A montagem do Deck Modular Plástico é feita encaixando as peças 
através do sistema macho/fêmea com encaixe do tipo “Te”.

encaixe macho

encaixe femea encaixe vertical



Vista superior

3. Fixação

Caso seja necessária, existe a possibilidade de fi xação do 
PlastDeck na base utilizando-se parafusos. Podem ser inseri-
dos dois a quatro parafusos por peça (por exemplo, parafuso 
Auto Atarrachante, Cabeça panela, Ø3,5x40mm com buchas 
Ø5x25mm), não inclusos, nas torres de suporte, como ilustra-
do aqui:

Parafuso

Parafuso



Vista superior

 4. Cortes

Se necessário, o recorte das peças pode ser feito em qual-
quer posição no sentido transversal das ripas, ou entre as 
ripas no sentido longitudinal:

corte longitudinal entre ripas
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www.plastprime.com
Visite nosso site para ter acesso às informações atualizadas.
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