
AO INSTALADOR
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O REVESTIMENTO

Leia atentamente o manual de instalação e entregue-o ao proprietário, o mesmo contém
dicas importantes para manutenção e instalação do revestimento.

Antes de programar o caminhão d’água e encher a piscina, verifique se o bolsão
está de acordo com o solicitado, e as demais informações abaixo:

1º)
(Se possível fotografe o

revestimento danificado).

2º)

3º)

4º)

5º)

6º)

7º)

8º)

9º)

10º)

O não cumprimento dessas normas implicará na perda total da garantia dada pelo
fabricante. No caso de dúvidas não acione o caminhão d’água, pois a empresa não arcará com
essas despesas.

Verifique se o revestimento está bem embalado, caso a embalagem esteja danificada, faça
uma revisão para certificar se existem furos, cortes e rupturas.

Verifique se a estampa está de acordo com o pedido do cliente e se não há diferença na
tonalidade do vinil.

O revestimento é confeccionado menor do que a estrutura, portanto não deve ser montado em dia
Chuvoso.

Com a sucção do aspirador o revestimento de vinil deverá moldar-se completamente na piscina,
ficando totalmente aderente e justo, verifique também se a profundidade da piscina é a mesma que
foi passada para a fábrica, para posteriormente efetuar a colocação d’água.

Caso tenha qualquer tipo de problema com medidas em relação ao vinil, favor enviar o
revestimento devidamente embalado juntamente com as novas medidas da estrutura ou um novo
molde, além dos demais procedimentos prescritos no manual de instalação.

Lembre-se que água não tira rugas do revestimento, portanto não encha a piscina indevidamente,
a empresa não cobrirá despesas com água.

Na montagem do revestimento que tenha degraus ou prainha, o aspirador de pó terá que ficar
ligado até que o nível da água atinja 100%.

Lembre-se que o bolsão de vinil é confeccionado em galpão fechado com luz artificial, portanto, na
hora da instalação visualizar o bolsão com luz natural. Caso observe diferenças de tonalidades entrar
em contato com a fábrica antes de instalar o mesmo.

O revestimento de vinil para piscina é um produto feito sob medida, em hipótese alguma a
empresa aceitará a devolução do mesmo. Quando ocorrer algum problema, o bolsão deverá ser
enviado a fábrica para um eventual reparo.

É de extrema importância que no enchimento de água da piscina tenha o apoio do instalador com
os pés em todos os cantos, até que a água atinja no mínimo a metade da altura da piscina.

Qualquer dúvida ligue para o telefone (0xx11) 4053 7600
e consulte nosso departamento técnico


