Recomendações importante
Altura mínima da argamassa 12mm , quebrar argamassa com o bico da colher como na foto para facilitar á retirada dos clips

Para facilitar a retirado do clips

Instruções de uso
1° Passo -Depois de espalhar argamassa , insira os clips entre a argamassa
e o piso nos quatros lados para junta utilizar espaçadores tradicionais até 10mm .
2° Passo - Ao assentar o piso , bata com martelo de borracha .
3° Passo - Use o alicate de tração para ajustar à pressão iguais nas peças
4° Passo - Após a secagem da argamassa retirar os clips com um martelo de
de borracha ou chutando com os pés .

Com a ponta da colher quebrar argamassa

Modo correto

Errado

Altura minima do cordão de argamassa 12mm

FRÁGIL

Especiﬁcações do produto
Espessura mínima do piso
Clips de 1.0 mm 3.5 mm à 15 mm (com uso da cunha master )
Clips de 1.5 mm 3.5 mm à 12 mm
*Clips descartáveis
*Cunhas reutilizáveis
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