
Módulo para Jardim Vertical
Emenda 

6 e 12 L

Manual de instalação

UMA LINHA DA



Manual de Instalação
Este manual tem a finalidade de orientar a  redução 
do Plastwall, contemplando informações de 
dimensão, materiais que acompanham, ferramentas 
necessárias e como fazer o procedimento. Siga 
atentamente nossas orientações e, em caso de 
dúvida, entre em contato.

Ilustração do Módulo 
para Jardim Vertical 6L

1.   Dimensões do Módulo para Jardim Vertical (mm)

Ilustração do Módulo 
para Jardim Vertical 12L
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2.   Ferramentas necessárias para fazer a emenda

• Módulo para Jardim Vertical 

• Trena

• Caneta permanente

• Régua 

• Serra elétrica compacta

• Estilete

• Lixa P80 ou P100

• Espátula ou Chave de fenda pequena

• Algodão

• Álcool Absoluto

3.   Preparação do vaso Plastwall

Encontrar e demarcar a linha de centro do vaso Plastwall. Para isso, medir 
em cada ponto o comprimento da peça, e fazer marcações na metade da 
medida encontrada. Obs.: essa não será a linha de corte, será uma linha de 
referência;



3.1.   Marcações

A partir da linha de centro, fazer marcações para traçar 
as duas linhas de corte. A distância entre essas duas 
linhas de corte determinará o comprimento de redução 
do Plastwall. Obs.: algumas regiões do vaso Plastwall não 
permitem encaixar o redutor, pois os drenos obstruem 
seu posicionamento;

3.2.   Corte 

Cortar a peça a ser reduzida e retirar as rebarbas do processo;



3.3.   Lixar 

Lixar ambos os lados da região cortada (interno e externo) 
com movimentos no mesmo sentido do corte, gerando uma 
faixa lixada de, pelo menos, 15 mm de largura. Lixar o interior 
dos frisos da peça redutora, utilizando-se de uma espátula ou 
chave de fenda para posicionar a lixa;

3.4.   Lavar 

Lavar todas as peças com água e sabão neutro, removendo todas as 
impurezas, como pó e gorduras. Aguardar a secagem completa das peças.



4.   Aplicação do adesivo

A seguir estão as instruções para a aplicação do adesivo, 
siga atentamente.

4.1.   Aplicar álcool absoluto

Aplicar álcool absoluto nas superfícies lixadas e aguardar 
a completa secagem;

4.2.   Componente A (líquido)

Aplicar o componente A (líquido) no interior do friso da peça redutora, e 
em todo o contorno do vaso Plastwall cortado, tanto na parte interna 
quanto externa do vaso, próximo de sua extremidade, e em forma de 
cordão. Certificar-se de que o lado do vaso cortado que está aplicando 
adesivo seja o mesmo lado aplicado adesivo na peça redutora, evitando 
desperdícios;



4.3.   Componente B (granulado)

Aplicar o componente B (granulado), em excesso, sobre o 
cordão de adesivo no vaso cortado. Não aplicar o granulado 
na peça redutora. Inclinar o vaso para que o excedente de 
granulado possa cair;

4.4.   Ecaixe da emenda

Encaixar o vaso na peça redutora. Parte do granulado será arrastado pelas 
bordas do redutor, esse excedente poderá ser retirado após a completa 
cura do adesivo;

4.5.   Repita o processo

Repetir os mesmos passos para o outro lado do vaso cortado. Aguardar, 
pelo menos, 24 horas para a completa cura do adesivo. O excedente do 
granulado pode ser retirado, delicadamente, para que não fique aparente.
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