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Do que é feito?

Todos os nossos produtos são feitos em EVA, uma
borracha sintética, com maciez e flexibilidade - é uma
matéria prima específica para esse tipo de produto, mais
liso e menos poroso que o EVA comum.

 
Os produtos são autocolantes?

 A maioria dos nossos produtos sim, vão com fita dupla
face ou cola já na parte de trás do produto. O único
produto que ainda não fazemos autocolante é o rodapé
de sobrepor

Pode molhar?

Sim, o produto e um emborrachado, practicamente
impermiavel 

 
Preciso contratar um profissional para fazer a instalação?

 
Não é necessário, uma das nossas principais propostas é
a facilidade na instalação. Para auxiliar, e temos ainda
vídeos em nosso canal no Youtube ensinando a utilizar o
kit e a fazer a instalação completa.

Ele amarela com o tempo?
Não, como o produto é uma borracha impermeável, ele
não pega mofo, nem cupim e não sofre alterações com o
passar do tempo!
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O local precisa de preparação? 

O local da instalação deve estar completamente livre de
umidade e poeira. A cola do produto é de alto desempenho,
indicada para paredes de alvenaria.  É necessário pelo menos
uma camada de massa, fundo ou tinta antes da instalação. Não
pode ser feita sobre o cimento cru por causa da porosidade da
superfície. Superfícies com tintas brilhosas, acetinadas, resinas
ou vernizes precisam ser lixadas para uma melhor aderência da
cola (lixamento superficial, apenas na região onde o produto
será instalado) e estão sujeitas a necessidade de reforço da
instalação com cola de contato (cola de sapateiro) ou silicone.

Em locais úmidos, papéis de parede, azulejos e porcelanatos,
banheiros, áreas externas, tintas com brilho, resinas,
impermeabilizantes, vernizes, pvc, grafiatos e texturas, a
instalação poderá precisar de reforço com cola de contato ou
silicone.

Posso instalar em áreas externas?
 Sim, mas para maior resistência, nesses casos recomendamos
reforçar a instalação com cola de contato (cola de sapateiro) ou
silicone.

Posso instalar no banheiro?

Pode ser colocado nas áreas secas do banheiro, mas ainda
assim, como é um local frequentemente úmido, recomendamos
reforçar a instalação com cola de contato (cola de sapateiro) ou
silicone branco 
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Precisa pintar? 
 
 Não, o produto é branco e tem acabamento fosco, muitos

clientes utilizam ao natural, outros veem a necessidade de
pintura. Varia conforme o gosto. 

Se eu quiser retirar, pode danificar a parede? 

 Na remoção pode acontecer de danificar tanto o produto
quanto a parede. Para minimizar os danos recomendamos
aquecer o produto com um secador de cabelo e ir puxando
aos poucos Se o produto sair inteirinho pode ser reinstalado
cola de contato (cola de sapateiro) utilizando

Pode pintar?

 Sim, o produto também aceita pintura com tintas à base de
água ou solvente (pode ser esmalte sintético, tinta acrílica,
tinta látex entre outras), e pode ser feita usando rolinhos ou
pincel!
Para melhor acabamento, recomendamos que a pintura seja
feita após a instalação, não antes e que sejam feitas pelo
menos duas à três demãos de tinta.

Não, trabalhamos apenas com a cor branca (cor natural
da matéria prima).

Tem outras cores? 
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A pintura da superfície precisa estar completamente seca e
firme (não descascar com facilidade) para suportar a pressão
exercida pela cola do produto - lembrando que o tempo de
cura total de algumas tintas ou massa corrida pode ser de 15 a
30 dias.

Quanto tempo após a pintura da minha parede posso instalar o
produto?

Como é feita a limpeza?
 
 

A limpeza pode ser feita com pano molhado e um produto
como detergente neutro ou sapólio cremoso  Temos um vídeo
no nosso canal no YouTube que mostra direitinho: 

https://www.youtube.com/watch?v=iP6NZx9Eh8Q
"Rodapé de Eva - Como limpar ? Meu Rodapé"

Cola em papel de parede?

 
 

Depende da textura do papel de parede. Se for muito liso ou
"plastificado" a cola da fita pode ter dificuldade na aderência,
mas se acontecer, você pode reforçar a instalação com cola de
contato (cola de sapateiro) ou silicone.

Cola em parede com textura?

A textura dificulta a aderência do nosso produto! Nesses casos
recomendamos lixar o local para deixar a superfície mais
regular, limpar bem para remover toda a poeira e então
reforçar a instalação com cola de contato (cola de sapateiro)
ou silicone branco 

https://www.youtube.com/watch?v=iP6NZx9Eh8Q


 

SAIBA MAIS 

 

A metragem linear é diferente da metragem quadrada (m²).
Por exemplo, em um cômodo 3x3, seriam 9m², mas para
metragem linear deve-se levar em conta que são na verdade
quatro (4) paredes de três (3) metros, totalizando doze (12)
metros de produto. 

Como calcular a quantidade?  
 

O cálculo da quantidade deve ser feito levando em
consideração a medida linear dos locais onde pretende
instalar o produto - meça com o auxílio de uma trena e some
todas as medidas. 

Como Calcular as medidas para Boiserie  

Se você quiser calcular a quantidade de rodameio para
boiserie, o cálculo é o mesmo, mas levando em consideração a
medida de cada quadro que pretende instalar - nesses casos,
recomendamos que desenhe antes, de acordo com a medida
do seu espaço para poder calcular certinho e não ocorrer de
sobrar ou faltar muito material! 
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No caso de Rodapés ou Rodatetos, você deve somar o
comprimento dos locais em que pretende instalar o produto,
tendo assim a metragem linear total, que é diferente da
metragem quadrada (m²). Por exemplo, num cômodo 3x3
seria 9m², mas para colocar rodapés, seriam quatro paredes
de 3 metros, totalizando 12 metros de produto (cálculo de
metragem linear)

Como calcular Ripado?

Para fazer o estilo ripado, primeiro você deve verificar o
tamanho do produto que deseja (geralmente é feito com o
nosso modelinho liso, o Rp43 e temos opções de 5cm, 7cm,
10cm, 12cm e 15cm). 

Depois, ver quantas peças cabem em sua parede conforme o
espaçamento que deseja entre uma e outra. Após isso, deve
multiplicar o número de peças pela altura que você pretende
fazer o seu painel - assim vai ter a quantidade de material
certinha para executar o seu projeto! (sempre recomendamos
adquirir um pouquinho a mais de sobra)


