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    Sr. Instalador, siga as instruções descritas neste
 manual e garanta uma instalação perfeita do produto.

Porta Pivotante

* Recomendamos que este produto seja instalado por um profissional especializado *

Saiba que este produto passou por um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas de 
produção.
 Saiba também que sua  Porta Pivotante foi produzida com alumínio certificado e pintura  

eletrostática a pó na cor branca de alta resistência, garantindo uma superproteção contra corrosões
naturais e maior vida útil.

SAC: 0800 773 9505 | gruporamassol.com.br

 Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua escolha pelos produtos do Grupo Ramassol. 



PREPARAÇÃO DA PAREDE
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RECEBIMENTO E PREPARAÇÃO DA PORTA PIVOTANTE

1 

3

2 

4

1 

3

 

31 2

2

2

2

2

2

2

2

3

4



FIXAÇÃO DA PORTA PIVOTANTE
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NÍVEL



Não retire a madeira de travamento



ACABAMENTO PERFEITO

NÃO PODE SER FEITO
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O Grupo Ramassol isenta-se de quaisquer responsablidade quanto ao 
desempenho e durabilidade do produto, quando não ocorrer o fiel cumprimento 
das instruções descritas neste manual.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS ORIENTAÇÕES.

Importante:

1 - CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E MANUSEIO 

∗ Caso a Porta Pivotante não seja instalada de imediato, armazenar em local coberto, 

protegido do sol, chuva, ações químicas e/ou mecânicas.

∗ Armazene a Porta Pivotante sempre em pé, na posição de funcionamento, sobre estrado de 

madeira que mantenha a peça no mínimo a 10cm acima do solo.

∗ Ao manusear o produto, tomar cuidado para não bater ou arrastar o mesmo, evitando com 

isto, qualquer tipo de dano.

2 – CONSERVAÇÃO

∗ Para limpeza, utilize apenas água, detergente neutro (5% diluído) e uma esponja ou pano 

macio. A utilização de solventes e principalmente produtos ácidos ou alcalinos, podem causar 

aparecimento de manchas ou tornar a superfície opaca.

∗ Faça limpeza mensalmente em áreas marítimas e industriais e a cada 3 meses para zonas 

urbanas e rurais.

∗ Para a limpeza em cantos de difícil acesso, utilize um pincel com cerdas macias. Não utilize 

esponja de aço ou outros meios mecânicos que possam danificar o produto.

3 - LIMPEZA DO PUXADOR

∗ Faça a limpeza dos puxadores com uma flanela seca e limpa. Em caso de impregnações, 

utilize uma flanela limpa, levemente umedecida com água e sabão detergente neutro diluído, 

em seguida secar com flanela seca e limpa.


