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I N S T R U Ç Õ E S D E M O N TA G E M

PORTUGUÊS
A Placa de Montagem Trilho Bio-Art foi desenvolvida especialmente para
possibilitar a remoção do modelo de gesso sem a necessidade
de quebrá-lo, o que acontece com a maioria das placas de montagem
convencionais.
Para um funcionamento adequado, deve-se tomar alguns cuidados
na montagem e retirada do modelo, conforme procedimento:
1) Durante a montagem, coloque gesso preenchendo todo o espaço interno
formado entre as paredes retentivas (A) e a base do design trilho, garantindo
uma melhor retenção do modelo;
2) O acabamento do modelo na borda lateral da placa de montagem,
deverá ficar isenta de gesso em toda sua extensão, para garantir
seu destacamento e deslizamento durante a retirada;
3) Antes da retirada do modelo, deve-se remover o gesso contido no
canal retentivo (B) da placa utilizando ferramenta pontiaguda (ex.: Lecron).
Este orifício de retenção tem a função de evitar que o modelo saia
espontaneamente da placa de montagem durante o trabalho com articulador;
4) Depois de retirado todo o gesso contido no orifício de retenção, deve-se
segurar firmemente o modelo e aplicar uma pequena batida na borda da placa
obedecendo o sentido indicado pelas setas localizadas na face inferior da
placa. Esta operação fará com que a placa se destaque do gesso e fique livre
para que possa deslizar facilmente para fora do modelo.
Obs.: Uma vez retirado o modelo da placa de montagem trilho,
não garantimos a sua recolocação com a mesma precisão da posição
inicial de trabalho, já que esta depende totalmente da qualidade
técnica do trabalho bem como da qualidade dos materiais utilizados
no processo (gesso).
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