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Manual de instalação
1. Instalação
1.1 Materiais que acompanham o kit RevestWall®:

a) 02 unidades do PlastDeck®;

b) 05 unidades do vaso PlastWall Fit®;

c) 12 Buchas de Nylon Ø 5x25 mm;

d) 12 Parafusos auto atarrachantes – Cabeça Panela – Philips – Ø 3,5x40 mm;

e) 05 Ganchos em formato “S”.

1.1 Fixação do PlastDeck® na Parede:

1- Primeiramente, defina a área na qual o conjunto será instalado.

2- Em seguida, posicione o PlastDeck® no respectivo local. Com o uso de uma furadeira de broca 

pequena ou outro material pontiagudo, podem-se demarcar na parede através das torres de apoio 

dos estrados, localizadas entre as ripas, as posições dos furos onde se dará a fixação do produto. 

Sugere-se que sejam feitos seis furos para cada estrado, situados de acordo com as mesmas 

torres, como mostrado abaixo: 

w w w . p l a s t p r i m e . c o mrevest wall

Vista superior do Plastdeck com seis parafusos situados nas torres de apoio
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3- Com as demarcações já realizadas, os furos podem ser feitos em definitivo, com a utilização de 

uma broca de diâmetro 5 mm.

4- Após os furos estarem prontos, as buchas devem ser colocadas ANTES do PlastDeck®.

5- Posteriormente, posiciona-se o PlastDeck® sobre a parede, da mesma maneira que no passo 

2. Por fim, os parafusos devem ser apertados nos locais onde as buchas foram instaladas, mas 

cuidadosamente, a fim de evitar que o estrado do PlastDeck® seja danificado.

6- Repita as operações anteriores para os demais estrados que desejar instalar. Desta vez, para 

facilitar o posicionamento, instalando um estrado por vez, é possível encaixá-lo no estrado anteri-

or, a fim de obter maior precisão no momento de perfuração da parede a partir do passo 2.

7- Caso seja necessário recortar o    

PlastDeck® ao final de uma parede, ou 

no local onde houver uma janela ou 

qualquer obstáculo, pode-se fazê-lo 

com o auxílio de uma serra elétrica 

compacta. Leia o passo 8 antes de fixar 

a peça recortada na parede.

8- Se desejar, utilize cantoneiras de 

abas iguais e de dimensões 1 ¼” , 32 

mm ou de largura similar, com uma aba 

por trás do PlastDeck® (parafusada 

diretamente na parede) e outra           

cobrindo o recorte, para evitar que 

estes fiquem aparentes nas laterais de 

seu Revest Wall. Como visto ao lado, a 

cantoneira (não inclusa no conjunto) 

deve ser fixada antes do PlastDeck®.
Instalação da cantoneira que será posicionada 

abaixo e ao lado da peça recortada



9- Após a instalação da cantoneira e a real-

ização do recorte, o PlastDeck® pode 

enfim ser parafusado na posição demarca-

da previamente na parede.

10- Para a instalação dos vasos, escolha a disposição desejada e utilize os ganchos para pen-

durá-los no PlastDeck® da seguinte maneira: 

Posicionamento do gancho em formato “S” no Plastdeck e  Plastwall Fit pendurado no gancho

Detalhe da montagem do produto com a 
utilização de uma cantoneira à esquerda
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Vista frontal após montagem do conjunto

Sistema de irrigação: Sua utilização não se faz obrigatória, mas pode ser muito importante em casos 

de falta de tempo para cuidar das plantas ou em locais onde existe uma grande quantidade de vasos. 

Uma das formas de se executar o sistema ocorre com a utilização de tubos simples de polietileno de 

uma polegada de diâmetro e um gotejador para cada vaso PlastWall Fit® conectado diretamente à 

tubulação de água. Para sistemas menores de irrigação, onde eventualmente seja interessante 

esconder a tubulação atrás do PlastDeck®, pode ser utilizado micro tubo 4/7 mm, onde os gote-

jadores são conectados por meio de uniões “T” próprias para este micro tubo. Recomenda-se sempre 

consultar um profissional da área para determinar a vazão de água ideal para a planta utilizada, bem 

como especificar e realizar um projeto do sistema de irrigação mais adequado. Caso a passagem do 

sistema seja realizada entre a parede e o PlastDeck®, executar esta etapa antes de instalar o Revest 

Wall®. 
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