
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
 

*Confira sempre os materiais no ato do recebimento.  

*As Chapas e Perfis quando enrolados, ficam sob tensão .... Desenrole com cuidado, pois os 

mesmos podem ocasionar lesões graves. 
 

RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO 
 

-Caso tenha recebido algum material enrolado (Chapas ou Perfis), desenrole com cuidado 

imediatamente após o recebimento; 

-Armazene os materiais em local seco e coberto, protegidos da ação do sol e da chuva; 

-Não armazene outros objetos sobre os materiais pois podem causar avarias. 
 

RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 
 

-Todas as Chapas de Policarbonato possuem um Lado Externo, o qual possui proteção UV. Este 

lado deve ser sempre instalado voltado para o Sol, isto garante a vida útil dos materiais. O Lado 

Externo é indicado por um filme específico contendo a Marca da Chapa ou Lado UV. Verifique 

sempre esta informação antes da instalação dos materiais; 

-Retire o filme após a instalação dos materiais. Evite retirá-los antes da instalação, de modo à não 

confundir o Lado Externo; 

-Produtos Químicos como: óleos, graxas, vaselina, parafina, thiner, água raz, removedores, 

acetonas, silicone acético ou tintas não deverão ser passados no Policarbonato; 

-Utilize apenas Silicone do Tipo Neutro (não Acético) para vedações; 

-Evite furar diretamente as chapas de Policarbonato. Faça sempre um pré-furo com uma broca de 

diâmetro pelo menos 2mm superior ao diâmetro do parafuso, de modo à permitir a dilatação 

térmica do material e evitar fissuras. Nestes casos, utilize sempre os acessórios recomendados para 

vedação (arruela larga com gaxeta EPDM) e não utilize qualquer produto químico; 

-Recomendamos a utilização da Fita de Alumínio nas extremidades das Chapas Alveolares 

juntamente com o Perfil “U” de Acabamento para evitar a entrada de água e sujeira nos alvéolos; 

-Para recortar as Chapas de Policarbonato utilizar apenas: Estilete, Alicate de Calheiro ou Serra 

Tico-Tico. Evite utilizar Esmerilhadeira / Lixadeira, pois pode entrar poeira nos alvéolos.  
 

RECOMENDAÇÕES PARA PRESERVAÇÃO 
 

-A limpeza dos materiais deve ser feita periodicamente à cada 6 meses, utilizando apenas água e 

sabão neutro. Para facilitar a remoção da sujeira, utilize lavadoras de alta pressão ou um 

pano/espuma macia. 

 
Para mais informações, entre em contato com nossa Central de Atendimento: 

(41) 3033-7129 – vendas@metapoli.com.br - www.metapoli.com.br 

A Metapoli agradece a preferência!!! 


