
            

Ficha Técnica 

CUNHA PARA NIVELADOR DE PISO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Garantir o nivelamento correto entre peças de piso cerâmico através do aperto da cunha contra o

nivelador,  que age como um calço mantendo a superfície alinhada durante a cura da argamassa

garantindo assim o perfeito assentamento de revestimentos cerâmicos.

Aplicação

Em obras e ambientes que precisem de agilidade na colocação de pisos com auxílio de nivelador

para perfeito alinhamento da superfície de pisos cerâmicos.

Cores

Laranja.

Quantidade por volume e embalagem

Embalados em pacotes transparente com 50 unidades cada e acondicionados em caixa máster com

12 pacotes e mais um alicate de brinde.

2. CARACTERÍSTICAS

 Fabricado com matéria prima 100% virgem;

 Produzido em PP (polipropileno);

 Possui alta resistência ao desgaste e impactos originados pelo uso constante;

 Possui ranhuras que auxiliam o travamento contra o nivelador; 

 Reduz em até 50% o tempo de colocação de revestimentos cerâmicos;

 A cunha pode ser reutilizável apos sua aplicação;

 Não arranha o piso;

3. DADOS TÉCNICOS 

3.1 DIMENSÕES
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Durante o transporte e manuseio das cunhas para nivelador  de piso,  deve-se evitar  que ocorram
choques 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 volumes de
cunhas  sejam lançados  diretamente  ao  solo  a  fim  de  evitar  impactos,  quebras,  perfurações  dos
mesmos ou concentração de cargas num único ponto.

6. ESTOCAGEM

O armazenamento das cunhas para nivelador de piso 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 cunhas 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.  A
estocagem  deve  ser  em  local  protegidos  da  ação  da  luz  solar  e  umidade,  em  ambiente  com
temperatura moderada +5°C a +35°C.

7. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

8. INSTRUÇÕES DE USO

Vide embalagem do produto no verso da mesma, em nosso site www.arquitech.com.br ou siga as 
instruções abaixo:

1o Inserir  Nivelador: Após a aplicação da argamassa encaixe o nivelador  por baixo do piso nos

quatro lados do mesmo. De acordo com o tamanho do piso acrescente um ou mais niveladores.

Imagem meramente ilustrativa
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2o Inserir Cunhas: Introduza a cunha no nivelador manualmente. O nivelador de Piso já funciona

como espaçador, escolha o tamanho que melhor se adéque ao seu projeto.

Imagem meramente ilustrativa

3o Fixar Cunhas: Utilize o alicate para fixar a cunha com pressão e fazer o nivelamento do piso.

Evite pressionar com muita força para não romper o nivelador antecipadamente.

Imagem meramente ilustrativa
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