
Manual de Instalação
Grelhas Brasilis 1,2 x 9,5 x 100 cm

Canaleta de
Alvenaria

� Recorte do próprio piso ou do
revestimento de sua preferência um
quadrado com cerca de 92,5 x
1000 mm e cole-o sobre a tampa
de inox gabaritada (aletas), usando
selante de poliuretano. Mantenha
um espaço mínimo de 3 mm entre
a tampa e o piso.

TERMO DE GARANTIA - NÃO APLICÁVEL À CAPACIDADE DE VAZÃO QUE DEVE SER CALCULADA POR TÉCNICO CAPACITADO.
As grelhas Mozaik tem garantia total contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 05 anos,desde que respeitadas as condições de transporte, manuseio, instalação, manutenção e uso residencial, industrial ou coletivo
abaixo discriminadas.
1 - O cálculo de dimensionamento deve considerar área útil da grelha, diâmetro e número de saídas, área a ser drenada, declividade, índices pluviométricos e demais parâmetros estabelecidos na NBR 10844;
2 - Ausência de danos provocados durante o transporte, quedas acidentais ou carga contundente capaz de avariar estética ou funcionalmente o produto;
3 - Ausência de exposição ao vandalismo, a agentes fortemente abrasivos ou a produtos corrosivos frente ao aço inox ABNT304 ou ao SAC 300.
4 - Presença de limpeza frequente, no mínimo semanal (sem ocorrência de depósitos solidificados sobre quaisquer superfícies do produto), utilizando-se produtos com pH neutro e isentos de agentes abrasivos ou
corrosivos.
NUNCA UTILIZE ESPONJAS ABRASIVAS OU PALHA DE AÇO SOBRE O AÇO INOX. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.
Assistência Técnica: mozaik@mozaik.com.br / (31)3264-6075

� Use uma bucha plástica,
para prender o perfil de aço
inox na alvenaria. Utilize
argamassa de assentamento
para preencher a aba superior
do perfil de acabamento.

� Utilize moldes adequados
para construir em concreto ou
alvenaria uma calha conforme
as medidas aproximadas
mostradas na figura ao lado.
� Instale o revestimento
deixando-o cerca de 2 mm
acima do nível da tampa da
calha para melhor escoamento.

Canaleta Plástica
DN 100

� Utilize canaletas ou calhas
para drenagem pluvial com
diâmetro de 100 mm. Siga as
instruções do fabricante e
acople as grelhas Mozaik.

Canaleta de Alvenaria e
perfil de acabamento

Canaleta Plástica e Perfil
de Acabamento

� Instale as canaletas de
acordo com as instruções do
fabricante e prenda os perfis
de acabamento utilizando
parafusos de aço inox.

Grelha Oculta
(ideal para bordas de

piscinas)

Aletas
Gabarito

Adesivo PU

(opcional - não acompanha
o produto)

(opcional - não acompanha
o produto)

(opcional - não acompanha
o produto)

Capacidade de Vazão e Dimensionamento:
Considera-se neste Manual que o dimensionamento
da vazão seja feito por técnico capacitado e de
acordo com a Norma NBR 10844.


