
 

INSTRUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO 
SUPORTES DE TUBULAÇÃO 

As instruções a seguir têm o intuito de evitar os problemas mais freqüentes verificados durante a instalação. 
Caso subsistam dúvidas após a leitura do presente manual, solicitamos contatarem nosso departamento técnico. 

1. Quando as peças chegarem à obra, observar se ocorreram danos durante o transporte. Caso tenha ocorrido, 
verificar a extensão e características dos mesmos, informando-nos para podermos avaliar o comprometimento da 
performance das peças. 

1. Estocar os Suportes em áreas limpas, secas e abrigadas. 
2. Remover qualquer material estranho que, eventualmente tenha se introduzido nos espaços entre a base deslizante 

e a base de apoio.  
3. Obedecer rigorosamente as recomendações do fabricante quanto ao espaçamento entre Suportes. 
4. Não exceder a temperatura máxima de 100°C na aplicação do conjunto deslizante. 
5. Não remover tintas ou revestimentos de proteção (se houver), até que o sistema esteja totalmente pronto  para 

operar. 
6. Não fixar alças de levantamento extras nos Suportes. Caso esta alternativa seja necessária, consultar previamente 

o fabricante. 
7. Não limpar o a base deslizante com PTFE com materiais abrasivos (escovas de arame, lã de aço, etc). 
8. Não exceder o vão máximo recomendado entre Suportes para cada material de tubulação, recomendado pelo 

fabricante. 
9. Deverão ser obedecidas todas as instruções contidas nos desenhos e especificações correspondentes. 
10. Qualquer pré-tensão axial ou lateral indicada no desenho, deverá ser rigorosamente respeitada na sua execução 

em obra. 
 

a) Antes de, eventualmente, modificar quaisquer das nossas instruções, solicitamos consultar-nos. NOTAS: 
b) Nossa garantia não cobre danos ocorridos pelo não cumprimento de quaisquer das recomendações aqui 

expostas, sem o nosso prévio consentimento. 
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