MANUAL GERAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
REVESTIMENTOS OCA BRASIL

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS:
Madeira teca tratada ou autoclavada, eucalipto de reflorestamento, valchromat
e MDF RU (resistente a umidade) são alguns dos nobres materiais utilizados
na confecção dos produtos Oca Brasil.
Mosaicos, lâminas, réguas, tábuas, placas ou decks são fornecidos conforme
as referências ou dimensões solicitadas.
Toda matéria prima é previamente tratada contra parasitas, em especial a
madeira teca autoclavada, cujo uso é indicado para áreas externas.
É importante salientar que, por se tratarem de produtos naturais (madeira e
derivados), sofrem diferenças de tonalidade entre as pecas, bem como
apresentam nós, veios e as marcas características dos produtos naturais.
Desta forma, toda a amostra de produto em loja é considerada referencial no
que tange ao aspecto e a tonalidade da madeira, não sendo possível garantir o
fornecimento de produtos com aspectos exatos.
ESTOCAGEM:
Não recomendamos a estocagem dos revestimentos Oca Brasil por prazo
superior a 30 dias do recebimento. A estocagem, quando ocorrer, deve se dar
em local seco e livre de insolação. A má conservação das caixas do
revestimento pode gerar o envergamento e a consequente inutilização do
produto.
INSTALADOR:
É importante que o instalador ou a equipe de instalação tenha noções básicas
de marcenaria, uma vez que se faz necessária a utilização de serras para
madeira.
ÁREAS INTERNAS – Paredes, Forros ou Assoalhos internos
INSTRUÇÕES GERAIS PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS
COLADOS:
a) Preparação da Superfície:

A superfície sobre a qual o produto será aplicado (paredes, forros ou pisos)
deverá estar perfeitamente limpa, curada e nivelada, com cantos e arestas
alinhados e esquadrejados, livre de desníveis ou buracos e isenta de partículas
soltas, gordura e umidade permanente. * Observe-se que em superfícies
pintadas a tinta esteja plenamente seca e aderida. Os revestimentos colados
NÃO podem ser aplicados sobre texturas.
b) Preparação das Lâminas, Tábuas ou Placas:
As lâminas, tábuas ou placas deverão estar limpas e secas na superfície a
colar.
Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 50%, os revestimentos
deverão estar fora da embalagem e em temperatura ambiente durante um
período mínimo de 48 horas antes da instalação.
Para adequação do tamanho das lâminas, tábuas ou placas às dimensões das
superfícies onde serão aplicadas, utilizar serras para madeira (serra circular,
serra tico-tico ou arco de serra).
c) Aplicação da Cola:
Para superfícies verticais (paredes internas):
Cola Comum de Contato (Cascola Extra, fornecedor Henckel) ou adesivo de
poliuretano PU
Para assoalhos internos ou áreas especiais que demandem um maior
poder adesivo utilizar adesivo de poliuretano.
Adesivo de poliuretano PU recomendado:
POLYCOL PU bi componente, fornecedor Polymetal & Mineral Ltda.
Cada m² de revestimento aplicado consome, em média, 1,5 kilos de cola.
*Também recomendado para aplicações de piso sobre piso.
Para a utilização das colas indicadas deverão ser sempre respeitados os
critérios técnicos e as instruções de uso dos respectivos fabricantes dos
adesivos.
d) Colocação das Lâminas, Tábuas ou Placas:
Aplicar o adesivo indicado em toda a extensão das lâminas, tábuas ou placas.
Instalá-los um a um sobre a superfície pré-adesivada, pressionando-os com a
palma das mãos ou, cuidadosamente, com um martelo de borracha.

Limpar imediatamente com um pano seco os excessos ou respingos de
adesivo, para estes não aderirem ao revestimento.
Para adequação do tamanho das réguas e/ou placas às dimensões das
superfícies onde serão aplicadas, utilizar serras para madeira (serra circular,
serra tico-tico ou arco de serra).
Instalações que desafiem a gravidade devem fazer uso, além da cola
indicada, de pinador.
FORROS ESTRUTURAIS:
Também conhecidos como “lambri”, os forros de madeira são usados para
revestir tetos de ambientes internos ou beirais externos de casas. Podem ser
colados (conforme indicação de cola acima) e pinados OU instalados sob
barrotes, conforme as características do projeto.
ASSOALHOS INTERNOS:
Recomendado para áreas de baixo e médio tráfego.
Em face da umidade relativa do ar de cada localidade e devido se tratar de
assoalho artesanal e maciço de madeira, é natural e esperado que algumas
pecas cheguem ao cliente com algum envergamento/empenamento.
O eventual empeno se corrige na instalação por intermédio da cola, imposição
de peso nas áreas afetadas até a total cura da cola e, inclusive, introdução de
pequenos pregos de aço inox nas áreas mais críticas.
Pregos de aço inox eventualmente aplicados devem ter suas cabeças
camufladas por massa de calafetar na cor da madeira.
Feita a instalação, recomenda-se a aplicação de mais uma de mão de Bona
Decking Oil Neutral – fabricante Bona* em todo o assoalho interno aplicado.
A revitalização do assoalho interno com Bona Decking Oil Neutral – fabricante
Bona* poderá ser feita sempre que o cliente desejar.
As lâminas ou placas para pisos internos em madeira teca devem ser
aplicadas/coladas diretamente sobre o contra piso ou sobre pisos preexistentes
de madeira ou cerâmica, desde que estes estejam bem nivelados ou aderidos.
ÁREAS EXTERNAS ou que recebam umidade constante – ÁREA
MOLHADA DE BANHEIROS, DECKS ou FACHADAS
Para esta finalidade é imperativo que os revestimentos solicitados sejam
confeccionados em madeira TECA AUTOCLAVADA e sejam instalados sobre
BARROTES.

A opção DECK, cuja instalação é feita sobre barrotes e também com pequeno
espaçamento entre as réguas, é a mais indicada para áreas molhadas –
parede, piso e teto – pela sua característica drenante e permeável.
Instalação DECKS:
O DECK deve ser instalado sobre barroteamento fixado em superfície
cimentada bem nivelada.
O barroteamento (não fornecido) deve ser feito em madeira de alta densidade a
cada 350 mm de espaçamento.
A fixação das réguas de deck ao barroteamento deve ser feita com presilhas e
parafusos de aço INOX fornecidos.
Instalação FACHADAS:
Para a finalidade de revestir superfícies verticais externas recomenda-se a
utilização dos produtos Oca Brasil em madeira TECA AUTOCLAVADA ou em
eucalipto tratado para esta finalidade.
A instalação também deve ser feita sobre barrotes, conforme mencionado.
Para fachadas externas é também recomendada a utilização de rufo metálico
(proteção de borda de telhado internos às platibandas).

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:

ÁREAS INTERNAS:
Com a exceção dos assoalhos internos, os demais revestimentos Oca Brasil
para áreas internas são fornecidos com acabamento final de superfície, não
havendo necessidade de aplicação de vernizes ou similares após a instalação.
A limpeza deverá ser feita apenas com pano seco ou úmido e escova de
cerdas macias para retirada do pó.
Caso seja necessário, utilizar água e sabão neutro sem esfregar a superfície do
revestimento.
Proibida a utilização de buchas ou materiais abrasivos.
Assoalhos internos:
Os assoalhos artesanais Oca Brasil NÃO devem ser lixados após a instalação.

Porém, após feita a instalação, recomenda-se a aplicação de mais uma de mão
de Bona Decking Oil Neutral – fabricante Bona* em todo o piso aplicado.
A revitalização do assoalho interno com Bona Decking Oil Neutral – fabricante
Bona* poderá ser feita sempre que o cliente desejar.
*Observar sempre os critérios técnicos e as instruções de uso dos respectivos
fabricantes dos produtos indicados.
Nunca utilize produtos químicos para limpeza (alvejante, detergente, sapólio,
cera, lustra móveis, graxa, álcool, entre outros).
Não varra o piso com vassouras de cerdas rígidas e sintéticas. Somente utilize
vassouras de pelo animal do tipo crina, tomando cuidado e fazendo pouca
pressão sobre o chão.
Quando realizar a lavagem de banheiros ou cozinhas tome providências para
que a água não alcance o piso de madeira.
Lembre-se: nenhum piso de madeira é à prova de umidade ou riscos, por isso,
evite o uso de cadeiras giratórias diretamente sobre o piso ou arredar móveis
pesados sobre o mesmo.

ÁREAS EXTERNAS:
Para áreas externas a Oca Brasil confecciona revestimentos em madeira teca
autoclavada ou em eucalipto tratado.
Com a exceção das tábuas ripadas em eucalipto para áreas externas
(TR20X5-99) que já são fornecidas com acabamento, todos os demais
produtos Oca Brasil para áreas externas em madeira Teca são fornecidos
SEM acabamento, pois recomendamos que o acabamento final seja dado
na obra.
Para superfícies externas horizontais (Decks) recomendamos o uso de Bona
Decking Oil Neutral – fabricante Bona.
Para superfícies externas verticais em madeira Teca ou em Eucalipto tratado
(Fachadas) recomendamos o uso de Polikol – fabricante Sayerlack.
*Observar sempre os critérios técnicos e as instruções de uso dos respectivos
fabricantes dos produtos indicados.
É sabido que em decks, fachadas e áreas expostas aos raios solares e a chuva
ocorrerá o esmaecimento natural da cor da madeira.
Tal esmaecimento poderá ser minimizado com a revitalização da madeira pelo
cliente através da aplicação periódica do mesmo acabamento escolhido.

Para áreas externas, recomendamos a revitalização anual dos revestimentos.
Para limpeza, utilizar somente água e sabão neutro sem esfregar a superfície
do revestimento.
Proibida a utilização de buchas ou materiais abrasivos.

GARANTIA:
Revestimento instalado é considerado revestimento aceito e em perfeitas
condições, não sendo cabível a sua devolução em garantia.
Desde que observadas TODAS as recomendações acima elencadas para uma
perfeita instalação e manutenção dos revestimentos Oca Brasil, os mesmos
possuem garantia contra o ataque de fungos e cupins.
Deverá ficar comprovado que o ambiente no qual os revestimentos foram
instalados era totalmente isento e livre de umidade e contaminações prévias.
A depender de cada caso, os revestimentos poderão ser total ou parcialmente
repostos em garantia.
Por se tratar de um produto natural e artesanal, NÃO garantimos o envio de
pedidos complementares no mesmo tom da madeira dos pedidos originais.
Garantia dos produtos Oca Brasil: 02 (dois) anos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Para informações adicionais, consulte nosso Site: www.oca-brasil.com, envie
um e-mail para comercial@oca-brasil.com ou ligue para o Serviço de
Atendimento ao Cliente através do telefone (71) 3418 9241
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