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Parabéns ! Você acaba de adquirir um produto BRIMAK.
Os Arremates são fabricados com perfis de alumínio de liga especial para
esquadrias, e estão atualmente disponíveis nos acabamentos, Anodizado Brilhante
e Pintura eletrostática nas cores Branco brilhante, Preto acetinado e Aço Corten
texturizado, totalizando quatro acabamentos disponíveis.
Antes de iniciar o processo de instalação de seu kit de arremate, solicitamos que
este guia de instalação e manutenção seja lido integralmente, minimizando a
possibilidade de não conformidades decorrentes de instalação inadequada, e a
conseqüente perda da garantia.
Os kits de arremate Brimak foram projetados com uso das mais recentes tecnologias
de engenharia, projeto e materiais, contemplando beleza, elegância, design
contemporâneo e acabamento insuperável para suas portas e janelas.
Embora o kit de arremate possa eventualmente também ser usado em algumas
outras marcas de produtos, ele não é universal, e foi projetado especificamente para
utilização com os produtos da marca BRIMAK.
Na utilização em produtos de outras marcas, este ocorrerá por sua conta e risco,
podendo não ser possível o encaixe das presilhas de fixação do kit a esquadria,
assim como podem ocorrer divergências entre as medidas ideais do comprimento
das barras do kit para a esquadria desejada e também podem haver diferenças na
tonalidade da pintura entre o kit e a esquadria.
Outro fator importante a ser observado, é que a esquadria em qual o kit será
instalado deve estar instalada a parede estando faceada pelo lado interno, sem o
qual não será possível sua utilização.
Importante também se certificar que a parede já esteja totalmente acabada, e com a
última demão de tinta aplicada, quando pintada, ou com os revestimentos
devidamente rejuntados, quando revestida.

1- Material necessário para a Instalação
Você somente necessitará de serra, furadeira, broca, buchas e parafusos na
instalação do kit para portas.
Para a instalação dos demais Kits, não são necessárias ferramentas específicas.
Pode ser necessário um martelo de borracha para o clique do arremate a presilha,
mas somente recomendamos seu uso com cautela, pois pode danificar o perfil de
alumínio ou a presilha de nylon, caso estes não estejam perfeitamente alinhados
para encaixe.

2 - Preparação do Kit para portas de giro/Pivot.
Eventualmente pode ser necessária a preparação do kit de arremate para portas
que possuam dobradiças ou pivots, dependendo da folga entre o piso acabado de
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sua residência e a folha da porta.
Os kits de arremate para portas foram concebidos considerando a folga ideal de 1
Cm entre a folha da porta de giro/pivotante e o piso acabado. Caso sua porta de
giro/pivotante tenha uma folga menor que 1 Cm entre a folha e o piso acabado, pode
ser necessário ajustar as peças verticais do kit cortando, com auxilio de uma serra, o
excesso no comprimento destas peças. Somente corte após simular a instalação.

3 - Instalação dos Kits (todos)
O primeiro passo para a correta instalação dos kits de arremate BRIMAK, é efetuar a
montagem completa do quadro, unindo os perfis de arremate através das
cantoneiras de união fornecidas, conforme figura 1.

Figura 1

1 Cantoneira de União

2 Perﬁl de arremate

Em seguida, encaixe as presilhas a porta ou janela já chumbada a parede e faceada
pelo lado interno da residência, posicionando-as conforme figura 2.

Figura 2
3 Presilhas

As presilhas são fornecidas em quantidade suficiente para a instalação conforme a
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medida e o tipo de esquadria em qual serão utilizadas.
Dispor as presilhas na esquadria, encaixando-as no canal destinado inicialmente a
embalagem (*), conforme figura 3, espaçando-as a cada metro, sendo necessárias
no mínimo duas nos perímetros menores.
* OBS. Não será possível o encaixe da presilha em produtos de outras marcas que
não possuírem este canal.

Figura 3

3 Presilhas

Para todos os kits de portas, são fornecidas 2 presilhas com orifício, que
opcionalmente podem ser presas também com bucha e parafuso, evitando eventual
desencaixe acidental na parte inferior do batente. Estas duas presilhas com orifícios,
quando fixadas com bucha e parafuso devem ser usadas somente na parte inferior
do batente da porta, e não são fornecidas nos kits de janelas e venezianas.
Por último, basta fazer o encaixe (clique) do quadro do kit de arremate montado
anteriormente as presilhas já encaixadas e posicionadas a porta ou janela, conforme
figura 4, figura 5.

Figura 4
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Pode-se eventualmente usar martelo de borracha para clique, com moderação na
força da batida para não danificar o kit, mas tenha certeza do perfil de alumínio e a
presilha estarem perfeitamente alinhados para efetuar o clique, evitando desta
forma danos ao perfil de alumínio ou a presilha

Figura 5

Figura 6

Após o clique do arremate a presilha, sua esquadria deverá ficar com a aparência da
figura 6 (imagem 3D meramente ilustrativa de uma porta com o kit de arremate
devidamente instalado).
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4 - Limpeza e conservação
Os Arremates Brimak requerem os mesmos cuidados de limpeza e conservação de
sua esquadrias de alumínio.
Para a limpeza diária, recomenda-se retirar o pó acumulado com aspirador ou
usando flanela seca e macia. Havendo necessidade de uma limpeza mais
abrangente da superfície, recomendamos que seja feita com água e sabão
(detergente neutro), aplicados com uso de pano macio, com posterior enxágue e
secagem.
Nunca utilize objetos contundentes ou pontiagudos para auxiliar a limpeza de
“cantinhos” de difícil acesso. Para esta ação recomendamos utilizar pincel macio
com cerdas embebidas em solução de água e sabão neutro, com posterior enxágue
e secagem.
Assim como as esquadrias, nos arremates pintados, pode-se eventualmente utilizar
cera protetora automotiva para recuperar o brilho quando necessário.

5 - Manutenção
Uma vez instalados, os Kits de arremates não requerem manutenção.
Recomendamos a desmontagem do kit de arremates de sua esquadria quando a
parede em qual o mesmo estiver instalado passar por manutenção ou repintura,
assim você resguardará seu kit de arremate de eventuais manchas de tinta,
incrustação de massa corrida, etc.
Recomendamos o mesmo para paredes revestidas, resguardando-o assim de
eventual incrustação de rejuntes, etc.
Caso você troque o revestimento de sua parede por outro, observe que ao final da
reforma a espessura final do novo revestimento acabado seja exatamente a mesma
que o anterior, ou seja, que a esquadria continue perfeitamente alinhada ao novo
revestimento, afim de poder continuar a usar seu kit de arremate.
As presilhas de nylon de seu kit de arremates pode perder sua eficiência com o
continuo clique e desclique. Evite realizar este procedimento mais vezes que o
necessário a instalação ou reinstalação em função de reformas e pinturas.
As cantoneiras de nylon de seu kit de arremates pode também perder sua eficiência
com o continuo encaixe e desencaixe. Evite realizar este procedimento mais vezes
que o necessário a instalação ou reinstalação em função de reformas e pinturas.
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6 - Utilização
Os Kits de arremates fabricados pela Metalúrgica BRIMAK Ltda. foram projetados
para para utilização como acabamento perimétrico de esquadrias de alumínio da
marca BRIMAK.
Utilize-o apenas para esta finalidade.
Embora eventualmente poder ser utilizado como acabamento em outras marcas de
esquadrias, sua utilização nestas condições não é garantida, podendo serem
necessárias várias alterações, quando possível, que correm por conta e risco do
consumidor.

7 - Manuseio
Após instalados, os kits de arremates não devem mais ser manuseados a não ser
que seja necessária sua retirada para manutenção da parede ou esquadria em qual
foi instalado.

8 - Cuidados
Não permita que crianças ou adultos se apóiem, escorem ou se pendurem nos
arremates, nem tão pouco que objetos sejam apoiados ou pendurados neles, pois
podem desencaixar, ou danifica-los, e podem também ocorrer diversos tipos de
acidentes.
Não apoie objetos ou móveis, mesmo que temporariamente, pois podem
desencaixar e/ou danificar seu kit de arremates.
Evite esbarrar em seu arremate, o mesmo pode desencaixar da esquadria,
danificando-o, e causar acidentes .

9- Garantia
Os Kits de arremates fabricados pela Metalúrgica BRIMAK Ltda possuem garantia
de 2 anos a contar a partir da data da compra, contra vícios ou defeitos, desde que os
mesmos não tenham sido causados por instalação inadequada, mau uso, falta de
limpeza ou conservação.
A garantia não cobre danos de qualquer espécie decorrentes do impacto de objetos
ou ferramentas, transporte ou armazenamento inadequado, ou manchas
decorrentes da utilização de produtos ou materiais de limpeza inadequados, ou
mesmo pela falta de limpeza adequada.
Antes de solicitar ou encaminhar o produto para assistência técnica, tenha sempre
em mãos a nota fiscal de compra, e certifique-se que o vício, defeito ou dano não
tenha sido originado pela inobservância de algum dos tópicos descritos neste guia
básico de instalação e manutenção.
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Por você fazemos toda a diferença

Os produtos e especiﬁcações contidos neste guia de instalação e manutenção poderão sofrer
alterações sem prévio aviso.
As fotos apresentadas neste guia têm caráter meramente ilustrativo.
Proibidas reproduções totais ou parciais deste guia , assim como a utilização das imagens sem
autorização.
Todos os direitos reservados a Metalúrgica Brimak Ltda
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Osasco/SP - BRASIL - CEP: 06230-000
(11) 3687-8852 / (11) 3687-5484 / Fax: (11) 3687-0167
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