


Perfil Acabado RectoRastrel Rectangular

Rastrel

Perfil Acabado
Recto

Perfil Acabado
em L Parafuso e Clip Plástico

Perfil Tarima

Perfil Tarima
Dimensões - 2200 x 150 x 23 mm  |  Aspecto - raiado
Perfil semi-sólido com uma face ranhurada e outra lisa.  

Informações Técnicas
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A instalação do Deck Compósito GB é bastante simples e rápida! O tempo de 
montagem é significativamente reduzido, devido ao processo de instalação 
simplificado e à largura do Perfil Tarima. Os Perfis Tarima devem ser dispostos 
sobre o Rastrel e fixados com os Parafusos e Clips Plásticos. O design dos Parafusos 
e Clips Plásticos assegura uma distância de dilatação adequada entre os Perfis 
Tarima (aproximadamente cerca de 5 mm).
Antes de iniciar a instalação, é necessário preparar uma base estável e consistente
onde irá assentar o Rastrel. Esta base pode ser de pedra, mosaico, cimento ou 
equivalente e deverá permitir uma drenagem adequada da água. O Rastrel deve 
ser instalado com intervalos de 35 a 40 cm máximos entre as peças e com uma 
inclinação de 1% a 2%, para facilitar o escoamento das águas, podendo utilizar os 
Parafusos de Fixação para fixar o Rastrel à base, se necessário. Os Perfis Tarima 
deverão manter uma distância mínima de 10 mm de paredes e outros componentes 
fixos.
Caso se pretenda instalar o Deck Compósito GB no sentido diagonal, a distância
entre as peças Rastrel deverá ser reduzida de forma adequada, tendo que ficar
assentes sobre apoios para uma maior protecção da humidade. Para o efeito,
poderão ser utilizados blocos de cimento (5x20x20 cm), colocados a intervalos de
35 a 40 cm máximos.
Não é necessário qualquer cuidado adicional de manutenção ou tratamento, basta 
limpar o Deck Compósito GB com água, utilizando uma mangueira de pressão 
para remover a sujidade mais persistente.

Com a utilização dos Clips, a fixação dos Perfis Tarima é feita de forma 
simples e invisível. 

1 - Centre os Clips de Remate na superfície do Rastrel. Faça previamente um furo 
com 2,5 mm de diâmetro no Rastrel e aperte os Clips de Remate com os Parafusos 
de Fixação de Rastrel, fornecidos.
2 - Puxe o primeiro Perfil Tarima, no sentido lateral, até conseguir fixá-lo no Clip de 
Remate; de seguida, aparafuse o Perfil Tarima no lado oposto, utilizando os Clips 
de Plástico.
3 - Utilize os Clips de Plástico para colocar os Perfis Tarima seguintes, que vão 
acoplar sempre na parte disponível do Clip de Plástico utilizado para o Perfil Tarima 
anterior.
4 - O último Perfil Tarima deverá ser colocado utilizando o Clip de Plástico do Perfil 
Tarima anterior. Coloque um Clip de Remate no último Perfil Tarima, aparafusan-
do-o à superfície do Rastrel.
5 – O Perfil Acabado em L será colocado no final da montagem dos Perfis Tarima 
e irá permitir um acabamento fantástico. Para a fixação desta peça poderá utilizar 
prego liquido ou algum outro componente que permita a fixação duradoura do 
Perfil Acabado em L às margens do Perfil Tarima.

Instalação do Deck Compósito GB Acessórios de Instalação

Características

Resistente a águaFácil instalação

Produzido com materiais 
reciclados

Resistente ao ambiente
exterior

Baixa manutenção

Não cria fungos

As cores apresentadas são meramente indicativas.

Referência Descrição Características

CLIPPD

ER03

Clip Plástico

Parafuso
para Clips

PARPC

Rastrel
(Apoio)

Perfil Tarima

30x50x2300
3,5 ml por m²

25 unidades 
por m²

25 unidades 
por m²

23x150x2200
+/- 1m² - (0,99m²) 

3 Réguas

PT14-LB - Light Brown  
PT14-MB - Medium Brown 
PT14-DB - Dark Brown
PT14-G - Grey

PT14-W - White  

PAR01-LB - Light Brown 
PAR01-MB - Medium Brown
PAR01-DB - Dark Brown
PAR01-G - Grey 

PAR01-W - White  

Perfil Acabado 
Recto 10x80x2000

Clip de
Arranque

CLIPAD 3 unidades 
por m²

PARFR
Parafuso

de Fixação
para Rastrel

3 unidades 
por m²



O Deck Compósito GB – GRESBARRO –
é uma inovadora alternativa à madeira 
tradicional que alia a resistência ao 
conforto. 
Através da combinação das qualidades e 
da nobreza da madeira com a resistência 
e a durabilidade dos polímeros, este 
material apresenta diversas vantagens 
devido a componentes provenientes da 
Natureza, proporcionando um caminhar 
confortável e conferindo a qualquer 
espaço exterior um toque de qualidade e 
requinte.
Este material tem vantajosas característi-
cas singulares que tornam a sua instala-
ção e manutenção extremamente simples.

 


