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Manual de Instalação
Este manual tem a finalidade de orientar a instalação do 
produto, contemplando informações de dimensões, materiais 
que acompanham, ferramentas necessárias e processo de 
Montagem dos Vasos Autorrigáveis da Plastprime®. Siga 
atentamente nossas orientações e, em caso de dúvida, entre 
em contato.

1.   Dimensões
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*Caso não receba algum dos itens entre em contato.*

2.   Materiais que acompanham o kit

Kit Vaso Autoirrigável

• Vaso Autoirrigável

• Reservatório

• Tubo e ponteira

• Cordão de Algodão

Kit com suporte

• Kit Vaso Autoirrigável

• Base do suporte metálico

• Laterais suporte metálico 

• Pino Clip Canoa 

• Parafuso Cabeça Chata Philips 
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• Porca Borboleta 

• Parafuso Cabeça Panela Phillips 

• Bucha

3.   Ferramentas para instalação

• Furadeira

• Broca de bitola 8mm

• Parafusadeira

• Fita métrica

• Régua de nível

• Régua

• Lápis



2º Passo: O fundo do vaso conta com uma abertura, parecida com uma 

peneira, encaixe o tubo nesse local. Lembre-se de deixar a parte superior 

do tubo para fora da terra ou substrato, para encher o reservatório basta 

colocar a água através desse tubo. Enviamos uma ponteira para fechar o 

tubo, assim o reservatório de água fica totalmente fechado, sem acesso 

aos mosquitos que transmitem doenças como a Dengue, Zika vírus e 

Chikungunya.
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1° Passo: Encaixe o reservatório. Para garantir uma boa 

fixação existe uma trava em cada vaso, basta encaixar o 

vaso ao reservatório e girar para travar, conforme as imagens 

a seguir.

Importante: Gire o reservatório para 

travar com o vaso!
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3° Passo: Em seguida, coloque o cordão que acompanha o kit 

na outra abertura, localizada no meio do vaso. 

Importante: A ponta de bitola maior do cordão deve tocar o fundo do 

reservatório, já as pontas de bitolas menores devem ficar espalhadas 

no fundo do vaso. Esse cordão executa a função de uma “raiz” artificial, 

transferindo a água para as raízes das plantas. Assim não precisa de uma 

rega frequente, pois o cordão puxa a água conforme a necessidade da 

planta.



Como plantar?
Depois de montar o seu vaso, você já pode começar a plantar.

Plantas: Coloque a planta ou as 

sementes e termine de colocar o 

substrato. 

As primeiras irrigações devem ser feitas diretamente 

no substrato, sem o reservatório.

Isso é importante para a planta se acomodar em sua 

nova casa!
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Preencha 2/3 do o vaso com 

substrato, deixe um espaço para 

colocar a planta ou as sementes. 

Lembre-se de deixar a parte 

superior do tubo aparecendo, 

assim você conseguirá encher o 

reservatório.



Reservatório: O próximo passo é abrir o tubo (tirando 

a ponteira) e encher o reservatório com água. Se achar 

necessário, coloque água  misturada com adubo líquido. 

Assim você garante que suas plantinhas recebam todos os 

nutrientes.

Tubo para reposição 
de água

Cordão
condutor

Reservatório
de água

Raizes
artificiais
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Instalando o suporte
Se você adquiriu o kit com suporte, siga atentamente nossas 

orientações para montar e fixar na parede. Em caso de dúvida, 
entre em contato.

Vaso Autoirrigável Base suporte metálico Laterais suporte metálico

Tubos Ponteiras Cordão de Algodão

Pino Clip Canoa Parafuso Cabeça 
Chata Philips 

Porca Borboleta 

Parafuso Cabeça 
Panela Phillips 

Buchas
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1° Passo: Montagem do Suporte

a) São 3 peças, a Base e duas laterais;

b) Encaixe um Pino Canoa em cada lateral nas aberturas maiores e 

fixe as laterais na base.

2° Passo: Com a base e laterais montadas, posicione o suporte na 
parede onde ele será instalado e faça as marcações dos locais dos 
furos.

Atenção, o suporte deve ficar na posição horizontal, verifique o 
alinhamento com uma régua de nível.



4° Passo: Insira as buchas nos 
furos e bata levemente com o 
cabo da chave de fenda, até que 
elas estejam no mesmo nível da 
parede.

5° Passo: Coloque o Suporte para Vaso Autoirrigável novamente na 
parede e fixe-o com os Parafuso Cabeça Panela Phillips.
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3° Passo: Com uma 
furadeira e broca de 
8mm, faça furos nos 
locais demarcados.

Dica: Cole uma fita crepe em cima do ponto marcado 
para o furo. Isso evitará que a broca escorregue ao 
começar a furar, evitando possíveis erros na instalação.
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6° Passo: Com o suporte já instalado, trave a inclinação 
dos vasos. Para isso, coloque os Parafusos Cabeça Chata 
Philips  nos orifícios menores das laterais, lembre que o 
parafuso deve passar pelos orifícios da lateral e da base, 
conforme as imagens a seguir.

8º Passo: Coloque os vasos já plantados no suporte!

7° Passo: Trave a inclinação 
rosqueando a Porca Borboleta 
no parafuso.
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