Ficha Técnica
NICHO PARA EMBUTIR 30X60
1. INFORMAÇÕES GERAIS
Função
Nicho decorativo para embutir em parede com a função de expor objetos decorativos ou guardar e
armazenar de maneira organizada produtos de higiene como sabonetes, shampoo, cosméticos,
perfumes, entre outros objetos dependendo do local que o mesmo foi instalado.
Aplicação
Em ambientes internos como banheiros, lavabos, cozinhas, salas, etc.
Cores
Branco, Bege, Bronze, Cappuccino, Cinza Chumbo, Cinza Urbano e Preto Vulcano.
Quantidade por volume e embalagem
São embalados individualmente em caixa de papelão personalizada e são acomodados em caixa
máster com três peças.
2. CARACTERÍSTICAS














Produzido em Poliestireno virgem com aditivo anti UV;
Possui alto-brilho em seu acabamento;
Fácil de instalar, pois possui baixo peso e acompanha gabarito para escavar o tamanho
correto do buraco na parede para instalação do mesmo;
Sua instalação pode ser feita com massa própria para assentamento de piso cerâmico em
companhia de silicone branco ou incolor aplicando no verso da moldura do nicho para
garantir sua fixação;
O acabamento pode ser feito com o mesmo silicone utilizado para fixar o nicho;
Seu layout permite que o nicho possa ser instalado tanto na posição horizontal quanto na
posição vertical;
Se preferir o nicho pode ser revestido com pastilhas cerâmicas utilizando cola de contato ou
cola instantânea do tipo super bonder personalizando o produto com o bom gosto do seu
usuário tornando o mesmo uma peça única e exclusiva de acordo com sua imaginação;
Possui alta resistência ao desgaste e impactos originados pelo uso constante;
Por ser produzido em material de fácil limpeza é muito mais higiênico;
Seu tamanho permite maior capacidade de armazenamento;
Seu designer com linhas suaves e cores modernas se adapta perfeitamente a qualquer
ambiente;
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3. DADOS TÉCNICOS
DIMENSÕES

Imagem meramente ilustrativa

Características Dimensionais

Produto
Nicho

Altura (A) Altura (B) Largura (C) Largura (D) Profundidade (E) Profundidade (F)
33 cm
26 cm
63 cm
56,5 cm
8 cm
7 cm

Imagem meramente ilustrativa
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4. PRECAUÇÕES GERAIS
Transporte/Manuseio
Durante o transporte e manuseio dos volumes de nichos, deve-se evitar que ocorram choques,
impactos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais
como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc.
O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que os Nichos sejam
lançados diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações dos mesmos ou
concentração de cargas num único ponto.
5. ESTOCAGEM
O armazenamento dos Nichos ARQUITECH deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer
elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos
cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.
Os volumes de Nicho deverão ser dispostos na forma horizontal, onde a primeira camada deve ser
colocada sobre superfície plana de tábuas de madeira não excedendo altura de dez volumes
encaixados um sobre o outro. A estocagem deve ser em local protegidos da ação da luz solar e
umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.
6. TESTES E ENSAIOS
Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.
7. INSTALAÇÃO
Vide manual de instalação no nosso site www.arquitech.com.br ou siga as instruções abaixo:
7.1 INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
7.2 Materiais e ferramentas










Lixadeira elétrica com disco de corte para alvenaria;
Argamassa para assentamento de piso cerâmico;
Martelo comum e martelo de borracha branco;
Desempenadeira ou colher de pedreiro;
Trena ou escala métrica;
Silicone ARQUITECH;
Pano para limpeza;
Medidor de nível;
Lápis;

7.3 Procedimento para instalação
Seguindo os passos descritos abaixo e utilizando a cola de fixação e acabamento ARQUITECH,
garantem uma instalação eficiente e com qualidade.

1o Corte o gabarito que se encontra na caixa do produto indicado pela linha pontilhada (57,5 x 27 cm),
marque a área a ser perfurada e com auxílio de uma lixadeira elétrica com disco de corte para
alvenaria ou formão, escave a parede de modo que a profundidade do buraco fique maior que a
profundidade do nicho ( aproximadamente 70 mm).
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2o Coloque o nicho no local perfurado e verifique se o mesmo encaixou corretamente. Com auxílio de
medidor de nível verifique se o nicho não está torto ou fora de nivelamento, corrigindo se necessário.
3o Caso esteja tudo de acordo, retire o nicho e aplique uma camada de massa para fixação de piso
cerâmico no fundo da cavidade do buraco. Espalhe a massa de maneira uniforme com auxílio de uma
desempenadeira ou colher de pedreiro.
4o Aplique uma camada de silicone branco arquitech ou silicone incolor no verso da moldura do nicho,
colocando uma maior quantidade nos cantos.
5o Instale o nicho no local e com auxílio de um martelo de borracha branco, bata no fundo e nas
laterias do nicho para melhor acomodação da massa e remoção de espaços vazios.
6o Confira novamente o nivelamento e aplique uma camada de silicone branco arquitech ou silicone
incolor para fazer o acabamento. Limpe o excesso com auxílio de um pano branco úmido e aguarde
24 horas para total cura e utilização do produto.
Obs. 1: Não recomendamos o acabamento com massa PVA ou similares, pois são muito
quebradiças.
Obs. 2: A limpeza dos excessos deve ser feita com pano branco úmido antes de secar a cola.
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NOTA
A Arquitech possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação.
Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu
aperfeiçoamento.

Dúvidas?
Ligue para (48) 3658-9700
e-mail: arquitech@arquitech.com.br

Escritório Comercial
R: Verino Fortunato Coan, 576 – Rio Bonito
Braço do Norte – 88750000
Santa Catarina
www.arquitech.com.br
1ª Edição – Setembro 2019
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