






ESPELHO

 5.

Utilize água em forma de spray sobre 

os cordões aplicados para acelerar a 

cura.

Optando-se por utilizar calços de 

apoio e espaçadores, o espelho é 

ajustado já na parede para sua 

melhor centralização por um período 

de até 10 minutos.

Não movimente mais a peça após a 

fixação na parede. A cura total deve 

acontecer de 02 a 72 horas.

Aplique o Fixa Espelho em cinco 

cordões, sendo quatro nos cantos e 

um no centro colocando também os 

espaçadores de azulejo no início de 

cada cordão com folga de 3mm.

Se a aplicação não for apoiada entre o 

espelho e o substrato é necessário 

utilizar um calço.

7.

Inicie a limpeza do vidro utilizando um 

espanador macio para retirar o excesso 

de poeira da superfície.

Depois use um pano macio e limpo 

umidecido em água morna, passando 

em segui da um pano seco para secar 

as bordas do espelho.

Não borrife o produto de limpeza direto 

no espelho ou produtos ácidos, 

alcalinos ou amoníaco ou abrasivos, 

como lixas, esponjas ou sapólio;

E ao lavar as paredes, nunca jogue água 

ou produtos que possam escorrer por 

detrás do espelho ou por suas bordas.6.

4.

Cuidados com a 
limpeza do espelho



LIMPEZA 
VIDROS
HABITAT

Inicie a limpeza do vidro utilizando um espanador para retirar o excesso de poeira grossa 

depositada em sua  superfície.

A limpeza dos vidros Habitat não oferece, via de regra, grandes dificuldades, mas o coating 

(camada metalizada) possui maior facilidade em acumular e demonstrar sujeira.

Não utilize ferramentas afiadas para remover rótulos/etiquetas de identificação.

A limpeza manual pode ser feita com um pano ou uma esponja macia, utilizando detergente 

neutro solúvel em água. Sua retirada deve ser feita imediatamente após sua aplicação, com 

água limpa em abundância. Retire o restante da água com um pequeno rodo de mão ou pano 

macio.

Tenha certeza de que nenhum metal do equipamento de limpeza toque o coating (camada 

metalizada) e que nenhuma partícula abrasiva entre em contato com o vidro e os materiais 

de limpeza.

Não use limpadores químicos severos, abrasivos, soluções de limpeza de base ácida ou 

alcalina. Lãs de aço ou lâminas metálicas não devem tocar o coating (camada metalizada), 

pois podem ocasionar riscos a essa camada.

Não recomendamos soluções comercialmente disponíveis para rejuvenescer superfícies de 

vidro manchadas. Esses produtos normalmente contêm ácido fluorídrico e podem danificar 

o coating (camada metalizada).

Não utilize produtos como ponta de giz ou marcadores de feltro no coating (camada 

metalizada) para indicar esta camada do vidro.

Se for necessário identificar o vidro (estanho), um adesivo pode ser utilizado na camada não 

metalizada.

Óleo, graxa e qualquer outro material utilizado para facilitar a instalação deve ser removido 

com a ajuda do álcool isopropílico (verifique com seu técnico de segurança quais os EPIs 

necessários para esse manuseio).




























































