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Conserve cuidadosamente este manual, ser-lhe-á útil para a montagem do seu produto

MONTAGEM
3 PESSOAS

Ferramentas necessárias (não incluídas)

Chave de boca nº15 e nº18
Fita métrica
Nível
Lápis
Perfurador e brocas de 4, 6, 20 mm
Cola Mastique

DESCRITIVO: 

O Conjunto é constituído por:
- Pilares
- Caleiros
- Placas
- Ferragem completa para a
colocação do seu abrigo de viatura

IIMPORTANTE: A ferragem incluída esta adaptada para grande parte dos suportes tradicionais, Porém tem de se assegurar da boa escolha das 
�xações adequadas. Pode pedir concelho a agência da loja para obter a �xação correta para o seu suporte.

1. Colocar os pilares e os esquadros no espaço em função das dimensões do carport e colocar as travessas.

ATENÇÂO ao sentido das sapatas. As 
duas sapatas do centro devem ser 
colocadas lado a lado.
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b)

a)

a)

b)

b)

a)

Ferragem

MANUAL DE INSTALAÇÃO
ABRIGO DE VIATURA AUTOPORTANTE 

TETO PLANO 2 Módulos

6h00

GARANTIA
2 ANOS

Bucha 10 mm Anilha A Parafuso 6,3x75 Tampo A Parafuso 5,5x50
autoperfurador

Tampo B

ATENÇÃO: Esta travessa tem uma ponta 
metálica do lado direito.

 Parafuso M6x50Parafuso
M6x20

Parafuso M8x20 Anilha BParafuso M6x20
Cabeça plana

Parafuso 5,5x32
autoperfurador
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4. Fixar os montantes ao chão (Cavilha 10mm, Anilha A, 
Parafuso 6,3x75, Tampo A).

Veri�car que os ângulos estejam bem alinhados

3. Aplicar a cola mastique nas caleiras centrais 
(Plaque 65x1,4mm).

2.1.

2.3.

2.2.

2.4.

2.5. Após a montagem do primeiro 
módulo, juntar o segundo módulo 
lado a lado

2. Aparafusar as goteiras aos pilares e colocar silicone (Parafuso M6x20, Anilha B).

L

Aparafusar 
também do 
outro lado do 
pilar   

2.5.2 Aparafusar o ‘’Pilar ARC’’ por baixo da travessa.

M6x50
com Anilha B

Travessa

Pilar

M6x20
Cabeça plana

M6x20
Cabeça plana

90º 90º

90º

90º

Travessa

Travessa

2.5.1 Levantar e juntar a travessa do 
‘’pilar ARC’’ a travessa com a ponta 
metálica (Parafuso M6x20)



6. Colocar de seguida as placas sobre a estrutura.
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9. Fazer um furo nos pilares para a evacuação da água (obrigatório) 
diâmetro 20mm. Todos os pilares têm de ser furados.

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto na posição vertical protegido das intempéries, num local arejado e seco. Para bene�ciar da garantia, o 
produto deve ser colocado de acordo com as normas de instalação (DTU). Não aplicar produtos abrasivos sobre a Termo lacagem, limpar somente com água e sabão. 
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5. Colocar os esquadros na estrutura do abrigo de viatura (parafuso M8x20, Anilha B)

Vista de baixo

Vista de baixo

ATENÇÂO: Os furos das caleiras laterais
devem estar virados para o exterior

IntérieurExtérieur

7. ATENÇÃO: a placa da direita (de cada modulo) deve ser inserida em 
primeiro, encaixar depois as outras duas com a ajuda do seu sistema de 
encaixa metálico.

Placa intermédia Placa de extremidade

Vista lateral

8. Aparafusar as placas às caleiras de acordo com o esquema 
(parafuso 5,5x50, parafuso 5,5x32, tampos B).

Placa

Vista de cima
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Placa

Vista lateral
Caleiro

Não esquecer: Colocar as juntas entre os caleiros e 
as placas.

Placa

Junta

Dica: Utilize água com sabão para facilitar a entrada 
das juntas entre as placas e às caleiras.

Vista lateral

Encaixe metálico

ATENÇÂO: para os dois módulos a 
última placa tem de ter do lado 

esquerdo os parafusos 5,5x32 para 
�xar à caleira.

Caleiro


