INSTALE O DECK EM METADE DO TEMPO
GUIA DE INSTALAÇÃO E GARANTIA INFORMAÇÕES

FOR ANY ANGLED INSTALL

Atenção: Antes de começar a instalação, por favor consulte o site camofasteners.
com/installation sobre as melhores práticas de instalação.
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PARA USO COM O PADRÃO COMUM DE DECK A 90°
Fixe a primeira e a última tábua: Coloque a primeira tábua ao longo da casa ou na parte exterior
do deck. Use fixação frontal com o parafuso adequado para o material de deck em cada viga.

1. Na borda exterior da
primeira tábua instalada,
simplesmente coloque
EDGECLIP™ na viga
deixando que as "pernas"
do clip fiquem apertando
a viga e segure o clip da
primeira tábua instalada
mantendo o mesmo no
lugar.

Ao mesmo tempo, deslize
o reforço de metal na
ranhura da tábua do deck.
NÃO É NECESSÁRIO
PRÉ-COLOCAR O
PARAFUSO NA VIGA.
O clip ficará agora
firmemente no lugar.

2. Coloque EDGECLIP™
em todas as vigas ao
longo do comprimento
da tábua.

3. Agora você está
pronto para deslizar a
próxima tábua contra os
EDGECLIPs entre as duas
tábuas.

4. Mantendo a nova
tábua segura no lugar,
aparafuse todos os clips
entre as tábuas. Use a
Guia amarela Never-Miss™
incluída (mostrada aqui),
para enganchar a broca e
cabeça do parafuso para
instalação mais rápida.

5. Siga o mesmo processo
para todas as tábuas do
deck.

PARA USO COMO QUALQUER PADRÃO DE DECK ANGULADO
Fixação da primeira e última tábuas: Fixe a primeira tábua ao longo da casa ou parte exterior do
deck. Fixe frontalmente com o parafuso adequado para o material de deck em cada viga.

1. Na borda exterior
de sua primeira tábua
instalada, simplesmente
aperte juntas as "asas" do
EDGECLIP™ e deslize o
clip na ranhura.

As "asas" do clip
expandirão, segurando
o clip no lugar. NÃO
É NECESSÁRIO PRÉCOLOCAR O PARAFUSO
NA VIGA.

2. Coloque o EDGEXCLIP™
em cada viga ao longo do
comprimento da tábua.

3. Você está agora
pronto para deslizar a
próxima tábua contra os
EDGEXCLIPs entre as
duas tábuas.

4. Segurando a nova
tábua firmemente no
lugar, aparafuse todos
os clips entre as tábuas.
Use a Guia NeverMiss™ amarela incluída
(mostrada aqui) para
enganchar a broca e
cabeça do parafuso para
instalação mais rápida.

5. Siga o mesmo processo
para cada tábua do deck.

INSTALAÇÃO DO EDGECLIP™ OU EDGEXCLIP™ NAS JUNTAS DE TOPO

Deve sempre instalar vigas em
duplo nas juntas de topo. Use
um clip separado na extremidade de cada tábua.

Serão necessários 4 clips
para cada junta de topo.
Simplesmente retire as pernas
removíveis do EDGECLIP™ ou
as asas do EDGEXCLIP™ de
forma que os clips fiquem lado
a lado nas vigas em duplo.

Por favor, siga as instruções
do fabricante das tábuas de
deck quanto ao espaço entre
as tábuas de uma extremidade
à outra de forma a permitir
expansão e contração nessa
junta.
Uma vez que as tábuas estão
posicionadas corretamente,
coloque os clips na ranhura da
tábua centrados nas vigas em
ambos os lados das tábuas e
fixe os parafusos parcialmente
de forma a manter os clips no
lugar até que a próxima tábua
paralela esteja posicionada e,
em seguida, aperte completamente os parafusos que seguram os clips.screws securing
the clips.

PRECISA DE QUANTOS CLIPS?

ESPAÇAMENTO DA VIGA (NO
CENTRO)

NÚMERO DE CLIPS NECESSÁRIOS
50 SQ. FT.

100 SQ. FT.

200 SQ. FT.

12 in.

117

233

466

16 in.

90

180

360

24 in.

59

117

234

REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA TÁBUA DO DECK - PARA UM OU OUTRO CLIP

1. EDGECLIP™ e EDGEXCLIP™
tornam fácil a remoção ou
substituição de uma tábua.
Comece por retirar todos os
parafusos que seguram a tábua.

2. Puxe pela tábua e a mesma
sairá facilmente do lugar.

3. Elimine quaisquer clips
restantes nas vigas e coloque a
nova tábua de deck em posição
sem nenhuns clips no lugar.

4. Conte o número de clips
necessários e retire ambas as
pernas ou asas de cada clip.

6. Repita para todas as vigas e
fixe os clips firmemente no lugar usando a Guia Never-Miss™.

5. Pegue o clip (parafusos e
reforços) e, a partir da extremidade da tábua, deslize pela
ranhura e posicione um clip
sobre cada viga.

GARANTIA
GARANTIA LIMITADA PARA CAMO® CLIPS (FIXADORES OCULTOS UNIVERSAIS),
CAMO® EDGECLIP™ E CAMO® EDGEXCLIP™
O que esta Garantia Limitada cobre; Período de Cobertura. NNC garante ao primeiro comprador no varejo que CAMO® Clips, EdgeClip™ ou EdgeXClip™ (o "Produto") estará (1) sem defeitos em material e mão de obra durante a vida do produto e (2) está garantido contra ferrugem e corrosão durante a vida do projeto para
o qual o Produto foi primeiro usado. NNC substituirá qualquer Produto defeituoso
sem encargos, incluindo o custo do envio do Produto estando sendo substituído,
sujeito às limitações ou exclusões contidas nesta Garantia Limitada.
Adicionalmente, se CAMO® Clips, EdgeClip™ ou EdgeXClip™, instalados de acordo
com os códigos de construção aplicáveis, leis, normas e regulamentos e instruções
de instalação dos fabricantes de CAMO® e tábuas de deck, e práticas de construção aceitas, causam que o produto de tábuas de deck falhe, NNC substituirá
sem encargos o produto de tábuas de deck danificado. Isso não substitui quaisquer garantias dos fabricantes de tábuas de deck, não se aplica em casos em que
defeitos ou dano não são única e exclusivamente atribuíveis ao Produto e está
sujeito às limitações descritas abaixo. Esta Garantia Limitada não se aplica quando
o dano ao produto tábuas de deck seja atribuível, inteiramente ou em parte, à
instalação inadequada ou do próprio produto tábuas de deck ou de CAMO® Clips,
EdgeClip™ ou EdgeXClip™. Este é o único e exclusivo recurso para qualquer defeito
do produto. NNC não assume responsabilidade por confirmar que algum produto
é adequado para um propósito em particular e cada uso previsto de um produto
deve ser analisado e aprovado por profissionais qualificados. Esta garantia não é
transferível.
Para analisar a Garantia Limitada completa de CAMO® Clips (Fixadores Ocultos
Universais), CAMO® EdgeClip™ e CAMO® EdgeXClip™, deve consultar camofasteners.com/garantia-clips.
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