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DESCRIÇÃO DO PRODUTO CORES MODELO

Anel de textura de borracha Preto Anel Tátil

PRODUTOS APLICAÇÃO MARCA
Trena Medição e marcação do anel no corrimão Qualquer Marca

Estilete Cortar borracha e abraçadeira Qualquer Marca

250x20x15mm - Para corrimão com diâmetro de até 2.1/2" e outros formatos de corrimão que corresponda está medida.   

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Material confeccionado em borracha flexível. 

ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DO ANEL DE TEXTURA
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ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO

APLICAÇÃO

O anel de textura é utilizado para sinalização tátil de corrimão. 

Aplicado no inicio e fim do corrimão. Por ser de borracha flexível, 

este anel é moldável a diversos formatos de corrimão tais como , 

redondo, quadrado, alumínio oval e madeira. Pode ser instalado 

mesmo quando o corrimão já está instalado.
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INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

• Com a trena, meça a distância de 1 metro de afastamento do inicio/final do corrimão para fazer a marcação 

onde o anel será instalado;

• No local marcado, curve a borracha sobre o corrimão, apenas com a borracha simule abraçando todo o 

corrimão com a borracha, com o estilete corte o excesso da borracha deixando apenas a quantidade necessária 

para cobrir o corrimão;

• Após os procedimentos acima, você saberá onde será instalado o anel e também terá o anel na medida 

correta do corrimão;

• Introduza a abraçadeira de nylon na borracha e mantenha a cabeça da abraçadeira junto a borracha;

• Agora que o anel está com a abraçadeira curve a borracha sobre o corrimão, deixando a emenda para baixo;

• Abrace e estique firmemente a abraçadeira pressionando a borracha contra o corrimão;                                                                                                                                                                     

• Com o estilete corte o excesso de abraçadeira e de borracha de forma a não deixar arestas vivas.
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