
Manual de Instruções  
Venezianas de Vidro 
Gênova19cm x 10cm x 08cm | Capela 19,5cm x 10cm x 10cm 

Florença 20cm x 10cm x 10cm | Veneziana  20cm x 20cm x 6cm 

Firenze 20cm x 10cm x 10cm | Capri 20cm x 10cm x 10 cm 

  

IMPORTANTE: GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA. LEIA COM ATENÇÃO! 

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor PRISMATIC 
 

RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E INSTRUÇÕES GERAIS 
 
Determine uma pessoa para ficar responsável pelo recebimento e conferência do seu material. Todos os produtos 
devem ser armazenados corretamente, em área limpa, coberta e seguindo o empilhamento máximo de caixas. 
 
É fundamental que um engenheiro ateste a segurança das instalações. 
 
MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO 
 

1. Argamassa para Bloco de Vidro; 
2. Ferro de 5mm a 6mm 
3. Perfil de Apoio 
4. Silicone ou similar 

 
Áreas acima de 2m²: Além do material descrito acima, recomenda-se o uso de Junta de Deslizamento (Cartão 
Betunimado ou Manta), Junta de Dilatação (isopor) e Vedação (impermeabilizante a base de silicone). 

 
PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO 
 

1. Preparar a Massa: 
Fazer a mistura da Argamassa para Bloco de Vidro com 
água, na quantidade recomendada pelo fabricante em 
um recipiente limpo e seco.  Mexer com uma colher de 
pedreiro ou misturador mecânico até obter uma 
consistência macia e uniforme, sem grumos. Deixar 
descansar por cerca de 10 minutos e depois mexer 
novamente. 
2. Montar a primeira camada sobre a base, com 
espaçamento entre cada peça de no mínimo 10 mm. 
Entre cada peça colocar 1 ferro de 5mm a 6mm, e em 
seguida aplicar a argamassa preparada nas laterais. NÃO 
ENCOSTAR O FERRO NAS PAREDES DA PEÇA; 
3. Repetir o processo nas demais camadas; 
 
Para áreas acima de 2m²: 
 
- Colocar a Junta de Deslizamento entre o perfil e massa. 
- Inserir a Junta de Dilatação entre a Junta de 
Deslizamento e a massa. 
- Aplicar a Vedação na face externa. 
 
Para acabamento ou rejunte: 
 
- Branco: Própria Argamassa utilizada para 
assentamento. 
- Colorido: Rejunte Colorido para Bloco de Vidro na Cor 
desejada 
 

 
 

 

Colocar a Barra de Ferro entre as colunas de blocos (vertical). A única 

Barra de Ferro horizontal entra na massa da base e serve como 

armação para as barras verticais. 
 
Consumo por m² (parede reta) 
Argamassa: De 20 a 23kg 
Rejunte: 3kg (se colorido) 
Ferro: 1 barra de 12m (Φ3/16” ou 4,8mm) 
 

  
 

 


