PIPECO
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Guia de Instalação
O PIPECO é uma manga em borracha flexível,
e é o acessório ideal para garantir o estanque das
suas saídas de telhado. A sua colocação é rápida,
mas deve ser feita com cuidado para aproveitar
totalmente as qualidades do produto. Portanto,
aconselhamos-lhe a ler atentamente estas
instruções de utilização:

Para colocar o PIPECO, proceder da seguinte forma:
1) Antes de cortar (tipo recipiente em aço com a rilhadora),
procurar a melhor posição de utilização do PIPECO. A
mesma não deve constituir um obstáculo à evacuação das
águas da chuva.
2) Com uma tesoura ou um cortador, cortar o PIPECO com
um diâmetro ligeiramente inferior àquele da tubagem que
deve atravessá-lo. O corte deve ser limpo e sem rebarbas
para não criar a possibilidade de fissuras na manga.
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3) Aplicar um cordão de silicone no cimo do PIPECO para
garantir o estanque perfeito. De seguida, fazer deslizar a
manga ao longo da tubagem depois do seu cimo.
4) Modelar grosseiramente a base de alumínio maleável do
PIPECO. Faça-a ligar com o perfil do suporte.
5) Aplicar um cordão de silicone sob a base de borracha com
ranhuras do PIPECO, para completar o estanque com o seu
suporte.
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6) Fixar um bordo da base, depois a extremidade oposta.
Continuar este processo alternativamente à direita e à
esquerda dos primeiros pontos de fixação até à ancoragem
total do produto.
7) Cortar a banda sem fim em aço inoxidável
segundo a dimensão da tubagem, montá-la
com uma cabeça para aparafusar. Colocar o
conjunto no cimo do PIPECO, fechar a
braçadeira e apertar.
8) Verificar o estanque do conjunto e adicionar o
silicone aos pontos de fuga, se necessário.
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