Vasos empilháveis
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Manual de instalação

Manual de Instalação
Este manual tem a finalidade de orientar a instalação do produto, contemplando informações de dimensão, materiais que acompanham, e processo
de montagem dos Vasos Empilháveis. Siga atentamente nossas orientações e, em caso de dúvida, entre em contato.

1.

Dimensões do produto

2.

Materiais que acompanham
o kit de Vasos Empilháveis

•

3 Vasos

•

3 Grades

•

1 Prato

3.

Montagem do Kit

1° Passo: Insira uma grade em cada vaso.

A grade possui encaixe perfeito no interior do vaso, e sua
função é separar o substrato do reservatório de água.
2° Passo: Adicione uma camada de argila expandida
(essa etapa é opcional).
3° Passo: Insira uma manta geotêxtil (bidim), cobrindo
toda a superfície inferior interna de cada vaso, acima da
grade, para reter o substrato no vaso, evitando o entupimento dos furos drenantes e o contato do substrato com
o reservatório de água.

4° Passo: Insira o substrato no vaso até a marca
de nível, conforme ilustrado abaixo.

Marca de nível
de subtrato

5° Passo: Insira as plantas no substrato, de forma que os vasos inferiores estejam com as plantas nas áreas indicadas abaixo. No vaso superior
toda a superfície pode ser utilizada para plantar.
Vasos inferiores

Áreas disponíveis nos
vasos inferiores

Vaso superior

Área disponível no
vaso superior

6° Passo: Após o plantio, os vasos
devem ser encaixados um sobre o
outro, de forma que o vaso superior
esteja rotacionado 60° em relação
ao anterior.

3. Orientações gerais

Indicações de Uso

Utilizado com decoração
em vasos de flor, podendo
substituir o prato de retenção
de água.

Cuidados
Para efetuar a limpeza utilize
um pano macio, água e sabão
neutro.
Não utilizar produtos
abrasivos ou à base de
solventes.

Restrições de Uso
Este produto não pode
ser levado ao forno microondas.
Não utilizar para armazenar
alimentos não embalados

www.plastprime.com
Acesse nosso site para ter acesso às informações atualizadas
ou entre em contato pelo email contato@plastprime.com

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.
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