
MANUAL DE MONTAGEM

SV-9010 

MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
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Portas de até

Puertas hasta

100kg

Para vidro de

8 e 10 mm

Trilho Superior

RM-003



Cálculo da Altura da Porta:

Porta = Vão piso/trilho - 53mm

Solução Lateral Solução Interna

Cálculo da Altura da Porta:

Vão interno - 96mm

Solução Embutida

Cálculo da Altura da Porta:

Vão interno - 53mm

Aplicações e cálculo da altura da porta

(Largura mínima da porta RO82 TOP - 900mm)
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Pescador

Batente Freio

Medida de instalação dos componentes no trilho

Instale o guia alinhado com o centro do trilho.1

Guia

Para portas de 8mm até 13mm.

Para ajustar o guia, encaixe
conforme a marcação.



2PASSO

a) Limpe o vidro com produto específico, pois sujeiras
podem comprometer a fixação das presilhas.

a

d) Aperte levemente os parafusos indicados.

d

e) Aperte novamente os parafusos indicados, até o
aperto total do parafuso.

e

30mm

c

c) Encaixe o suporte, na porta, e aperte levemente os
parafusos indicados. Distância da lateral: 30mm

f) Aperte novamente os parafusos indicados, até o
aperto total do parafuso.

f

b

b) Posicione o baguete no vidro, no local aonde
será fixada a presilha.

Instalação das presilhas.2



Fixação das tampas de acabamento.3

A) Corte 2 tampas RM-148 do
mesmo tamanho que a porta
(um para cada lado da porta)

Tampa: RM-148

Largura da porta

B) Encaixe as tampas nas presilhas
para vidro, mantendo-os alinhados
com a lateral da porta

C) Fixe as tampas laterais nos
perfis de acabamento com
parafusos 2,2x6,5 CC

Regule a altura da porta, se necessário.

g) Encaixe os suportes nos carros, já
instalados, para fixar totalmente o sistema

g h

Afrouxar o sistema Ajustar a altura Fixar totalmente o sistema

h)Para regular a altura da porta:
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