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1.0 INTRODUÇÃO
Parabéns! Você acaba de adquirir  o revestimento para piscinas em vinil, produzido dentro da

mais alta tecnologia disponível no mercado de piscinas com a qualidade da marca Sodramar.
Além da qualidade dos produtos que comercializa, a Sodramar preza também pela qualidade no

atendimento de seus clientes e, por tal motivo, apresenta desde já todas as informações básicas para
que se conheça as principais caracterísitcas de uma piscina revestida em vinil.

ADVERTÊNCIA
Manta armada de 1.5mm e 2,0mm
A manta armada de 1,5mm e 2,0mm diferenciam-se dos demais materiais fornecidos para

revestimento no quesito instalação e confecção.
Desde a compra, estes produtos possuem condições específicas que refletem diretamente

na garantia e qualidade, são elas:
- A Sodramar é responsável por fornecer apenas a metragem de material necessária para

revestir a estrutura da piscina, isto, mediante o fornecimento do projeto pelo construtor / revendedor.
- O transporte do produto é de total responsabilidade do construtor / revendedor, inclusive

a indicação da transportadora.
- A adequação do revestimento à estrutura ao contrário dos demais materiais é feita no

local, sendo de total responsabilidade da empresa contratada, garantir a resistência e qualidade
estética da solda e melhor posicionamento das mantas na piscina.

- Antes da instalação é recomendável solicitar à empresa contratada uma amostra da solda
que será realizada na piscina, uma vez que, a Sodramar em hipótese alguma se responsabilizará por
serviços prestados por terceiros que possam comprometer o aspecto físico ou estético do material por
ela fornecido. A responsabilidade e garantia da Sodramar se limita na qualidade do material fornecido
antes da instalação, ficando isenta de quaisquer responsabilidades inerentes ao serviço prestado no
ato da instalação.

Informações importantes
O revestimento de vinil é um laminado de PVC flexível e maleável que se adequa a

diversos formatos de piscina. Por este motivo nossos produtos são confeccionados sob medida,
uma customização única e exclusiva para cada projeto. A perfeita adequação deste revestimento
está vinculada ao atendimento de requisitos das fases anteriores da construção que são:

-Projeto civil; obra civil; dimensional da estrutura; projeto dimensional do revestimen-
to; produção do revestimento; transporte; instalação e acabamentos finais.

A Sodramar é responsável pelo projeto dimensional e produção do revestimento a
partir das dimensões fornecidas pelo construtor/revendedor da sua piscina.

Portanto, a Sodramar não se responsabilizará, sob nenhum pretexto, por serviços,
obras de qualquer natureza e acessórios instalados na estrutura da piscina e no revestimento
incompatíveis ao produto.

As informações a seguir têm o intuito de orientar e esclarecer alguns pontos que são
indispensáveis para uma perfeita instalação, utilização, manutenção e consequente garantia
do reservatório de vinil. Portanto, leia com atenção, siga e faça seguir todas as instruções
contidas no manual.

É de extrema importância que a escolha da estampa seja feita através do mostruário
real. Isto evita dúvidas quanto as dimensões, cores e textura.
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2.0 ESPECIFICAÇÃO DO REVESTIMENTO
A Sodramar oferece várias opções de materiais para o revestimento de sua piscina. Os modelos

são diferenciados pelas estampas ornamentais que ditam a estética, além da espessura e conformação da

matéria-prima que ditam o tipo de utilização recomendada para cada material.

Abaixo a tabela de classificação para utilização de cada tipo de material, esta definição é

essencial para a perfeita adequação do produto e a aplicação da garantia concedida de fábrica, (T1).

4.0 ESTRUTURA DE ALVENARIA
Os serviços referentes à construção, projeto dimensional, instalação de acessórios hidráulicos e

elétricos, bem como, instalação do revestimento não são de responsabilidade da Sodramar.
A seguir algumas informações básicas sobre a construção do berço de alvenaria da piscina.
O peso da água ajuda na acomodação do revestimento, portanto, nas piscinas com degraus é

necessário que o primeiro degrau tenha no mínimo 0,40m de profundidade em relação ao ponto (0) “borda
da piscina” para melhor acomodação de revestimento. Projetos com profundidade inferior a 0,40m terá a
acomodação do revestimento comprometida, podendo apresentar rugas e deformações que não são cobertas
pela garantia concedida de fábrica.

3.0 FASES DA CONSTRUÇÃO
A piscina com revestimento de vinil é composta de várias fases de construção, que podemos

basicamente dividi-las em três:
-O revestimento de vinil sodramar;
-A estrutura da alvenaria;
-O acabamento da borda ou lateral.
Para evitar transtornos, contrate sempre prestadores de serviços qualificados e aptos a realizar a

construção com procedimentos corretos, além de utilizar acessórios da linha Sodramar.

A garantia concedida pela fábrica não será aplicada às piscinas revestidas com material inapropriado
para sua utilização.

* A manta armada de 1,00mm, 1,50mm e 2,00mm, diferente das demais, é montada e instalada diretamente no local
por técnicos especializados. Este produto também possui sua garantia diferenciada, sendo extendida de 36 para 60 meses. A
instalação do revestimento é de responsabilidade da empresa contratada para realização do mesmo.

** Caso a piscina com manta armada de 2,00mm tenha um aquecimento natural e não haja o uso de produtos
químicos, ela pode ser aquecida até 45ºC.

*** O revestimento 0,80mm pode ser utilizado em piscinas comerciais, desde que, não haja nenhum tipo
de aquecimento.

T1
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A estrutura é um berço de alvenaria feito em blocos de concreto na lateral, reforçados por

colunas e canaletas, rebocados com argamassa e lastro de concreto com ferragens no fundo, o

qual é confeccionado dentro da escavação feita anteriormente, considerando-se que o fundo desta

escavação nunca ficará abaixo do nível do lençol freático.

Informações importantes

A estrutura para receber o revestimento de vinil não é a mesma de uma piscina

de alvenaria, não podendo ser revestida posteriormente com azulejos.

As piscinas construídas sobre lajes ou coberturas de apartamentos deverão
ser totalmente impermeabilizadas, tanto a estrutura que irá receber o revestimento,
quanto toda a área externa. Prevendo qualquer tipo de vazamento ou escoamento de
água, é necessário a instalação de um ralo ligado diretamente no sistema de esgoto.

4.1 Acessórios instalados na alvenaria

Após a conclusão do berço, adicionam-se a ela alguns elementos hidráulicos

indispensáveis para recirculação e higienização da água. Esses dispositivos são chumbados

no fundo e nas laterais da piscina, são eles: Dispositivos de retorno, dispositivos de sucção,

drenos de fundo e skimmers, e quando solicitado pelo cliente, outros acessórios que

equipam e agregam valor estético à mesma, como por exemplo, refletores sub-aquáticos,

escadas em inox, bancos submersos, dispositivos de hidromassagem entre outros.

Todos estes acessórios são da linha de produtos Sodramar e especiais para piscinas de

vinil, tendo suas quantidades e especificações dimensionadas de acordo com cada projeto.

Informação importante

Instale sempre acessórios Sodramar nas pisicnas revestidas em vinil.

4.2 Casa de máquinas

A casa de máquinas tem a função de alojar os equipamentos do sistema hidráulico

responsáveis pela recirculação e filtragem da água, a mesma deve ser coberta, arejada e

com ralo para evasão d’água, podendo ser confeccionada em alvenaria ou termoplástico

conforme opção ou necessidade do cliente.

Informação importante

No sistema de filtragem instale sempre filtros e bombas Sodramar.

4.3 Perfil rígido
O perfil rígido deve ser colocado nas bordas da alvenaria, e serve de suporte para

fixação do reservatório de vinil, portanto deverá estar totalmente limpo e desobstruído no
ato da instalação.

Informação importante
Os revestimentos de vinil Sodramar são compatíveis com perfil rígido da mesma

marca.
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Abaixo um exemplo típico de como os acessórios básicos do sistema hidráulico são

distribuídos na piscina.
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4.4 Exemplo básico de instalação hidráulica

5.0 BORDA DA PISCINA
A fase do acabamento lateral ou da borda da piscina,  é imprescindível para a segurança

e garantia do produto e deve ser efetuada por empresa especializada.
O piso deverá ser feito com no mínimo 01 (um) metro de largura em toda volta da piscina

em com uma leve inclinação para o exterior da mesma.
Nesta fase deverão ser observados as seguintes condições e aspectos:
- Compactar adequadamente o aterro lateral da piscina, deixando-o em condições de

receber o contra-piso que servira de base para a colocação de pedra mineira ou similar. Durante
esse período e até que seja feito o contra-piso, proteja esse aterro com uma lona plástica, evitando
assim que em caso de chuva o mesmo venha a ficar prejudicando, ou comprometa a instalação e/
ou as paredes da piscina. Neste Momento se deve tomar muito cuidado com a tubulação, pois
uma quebra durante a compactação é comum e não será coberta pela garantia.

Lembre-se

A Sodramar não é responsável pela instalação hidráulica da sua piscina.

Maiores informações técnicas acesso o site www.sodramar.com.br

 no “Link segurança”.

F1

Informações importantes
É obrigatório a instalação de um skimmer ou ladrão (ralo quebra onda) para evitar o

transbordamento da água e sua conseqüente infiltração entre o revestimento e a estrutura.
A  Sodramar recomenda a instalação de no mínimo 2 drenos ou grades de fundo por

piscina,  independente do modelo do acessório (Anti-turbilhão ou grade), respeitando sempre
as normas de segurança prescritas na ABNT.
Piscinas com apenas 1 dreno devem ser
submetidas a uma análise técnica que possa
assegurar as reais condições de segurança
da mesma.
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- Constatando que o aterro está nas condições acima, pronto para receber o
contra-piso, providencie-o de forma que mesmo tenha um caimento lateral suficiente
para evitar que a água transbordada e principalmente das chuvas não retornem
para dentro de sua piscina e sim para lateral, fig 2.

 - A colocação de pedra ou de um deck em madeira deverá ser feito de tal
forma que fique rente ao perfil de sustentação, evitando assim que o mesmo sofra
qualquer impacto de agentes externos, evitando acidentes para os usuários e dando

também um perfeito acabamento ao conjunto, tanto no aspecto técnico, como visual.

Informação importante
A tardia instalação do revestimento ao redor da piscina poderá provocar

infiltração de água nas paredes laterais do vinil, que carregarão junto partículas de
areia ou sujeira provocando o surgimento de micro pedras na lateral do vinil, e
consequentemente furos no revestimento que não serão cobertos pela garantia.

- O Ponto importante de tal fase é o cuidado com a tubulação da piscina que
fica sob a terra, pois, no momento da compactação do solo, a mesma pode ser
danificada.

Lembre-se

A Sodramar não é responsável pela instalação hidráulica da sua piscina.

F2

Informações importantes
Nunca coloque escadas ou corrimãos sem a proteção de borracha nos tubos que

terão contato com o revestimento. A escada sem essa proteção cortará o  vinil da piscina.
Para evitar transbordamentos mantenha o nível da água conforme a fig. 2.
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6.0 ACABAMENTO SUPERFICIAL DA ALVENARIA
O acabamento da alvenaria é de suma importância para durabilidade e preservação

do revestimento, a parede e o fundo devem estar totalmente isentos de detritos que possam
agredir o vinil

6.1 Vermiculita

Trata-se de uma argamassa especial que deverá ser aplicada em toda alvenaria,
deixando o berço totalmente isento de detritos que possam agredir e danificar o material.
Com a aplicação da vermiculita não haverá necessidade de instalar a vermimanta.

Medidas: 3 sacos de vermiculita, utilize 1 de cimento e 1 de cal.
Esta mistura abrange 4m² de piso com 2cm de altura.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Em piscinas de uso público ou comercial, em piscinas que haverá prática
freqüente de esportes ou hidromassagem e em piscinas com formato rampado e/
ou chanfrado, é obrigatório que o acabamento da alvenaria seja realizado com
vermiculita.

Em ambos os casos é de suma importância que se mantenham todas as paredes
da piscina lisas e isenta de detritos, sujeiras e irregularidades que possam danificar o
vinil. Antes de instalar o revestimento faça uma limpeza minuciosa em toda alvenaria,
aspirando todos os cantos e dispositivos, conferindo com as mãos o estado de todo
acabamento, e em caso de dúvida refaça o serviço, pois um vinil instalado em alvenaria
mal acabada implicará em rugas, furos e perda de garantia concedida de fábrica.

Ao substituir o revestimento de azulejo por vinil é obrigatória a preparação da
estrutura para recebimento do novo revestimento, piscinas de azulejo são extremamente
lisas e irregulares essas características podem acarretar cortes, rugas e marcas
permanentes no novo revestimento. Para solucionar este problema aplique vermiculita
no fundo antes da instalação e certifique-se de que as paredes estão niveladas, planas
e isentas de detritos e pedras que possam provocar furos no revestimento. Este requisito
aplica-se também para troca por outro vinil.

Lembre-se

Não é a Sodramar que está construindo a alvenaria da sua piscina, portanto,

não somos responsáveis por esta fase da construção.
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O reservatório de vinil é fabricado com matéria-prima polivinílica flexível, podendo o

cliente optar por diversos formatos e combinações de estampas e cores que só a Sodramar oferece.

Nossos produtos são confeccionados em máquinas de solda por rádio freqüência, desde

a montagem das mantas até o fechamento do perfil que trava o revestimento na alvenaria. Este

processo de confecção é feito com o mais alto grau de segurança e controle de qualidade, tudo

para impedir que o produto seja enviado danificado ou fora da especificação solicitada.

No ato do recebimento faça uma revisão geral na embalagem, verifique se não houve

nenhum tipo de violação ou danos causados no transporte, além de conferir se as informações da

etiqueta de identificação do produto estão de acordo com o pedido solicitado.

8.0 CONFERÊNCIA DO MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO

7.0 DIMENSÕES DA PISCINA
O revestimento de vinil é um produto de precisão, e confeccionado sob medida, fornecida

pelo construtor / revendedor que você adquiriu o produto.
As dimensões devem ser fornecidas com a estrutura totalmente acabada.
O projeto pode ser fornecido através de molde plástico (piscinas irregulares) ou desenho

técnico. Em ambos os casos as dimensões devem ser fornecidas com a estrutura totalmente

acabada.

Informações importantes
Antes de programar o caminhão d’água e encher a pisci-

na, verifique os seguintes itens:

- A etiqueta de identificação está correta?

- A estampa está de acordo com o seu pedido?

- A tonalidade de cor está satisfazendo suas expectativas?

- O revestimento está em perfeito estado, ou seja, sem furos ou

rasgos?

- As mantas estão soldadas corretamente?

- O revestimento está de acordo com a estrutura?

- Após a adequação na estrutura com aspirador, o revestimento

ficou totalmente esticado e sem rugas?

Informações importantes
A Sodramar não se responsabiliza pelas dimensões, desenhos técnicos e moldes

retirados da estrutura da piscina, portanto, contrate um serviço qualificado para que não
ocorram problemas futuros com seu revestimento.

F4

Ocorrendo um destes problemas, embale o revestimento e devolva-o para nossa As-
sistência Técnica.

O enchimento indevido da piscina implicará na perda de garantia do revestimento de
vinil, sendo que, a empresa não arcará em hipótese alguma com as despesas relacionadas a

água.
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10.0 INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO
De acordo com citações anteriores o revestimento de vinil deve ser instalado por

profissionais qualificados ou responsáveis diretos pela obra.
10.1 Abertura da embalagem
O revestimento deverá ser desembalado com muito cuidado, não utilize facas,

estiletes ou qualquer objeto cortante que possa rasgar o vinil ou agredir o produto.

10.3 Faça uma limpeza geral na estrutura
Antes de iniciarmos a instalação, faça uma limpeza minuciosa em toda alvenaria,

aspirando todos os cantos, retirando toda sujeira e massa do perfil rígido e acessórios. Confira
com as mãos o estado de todo acabamento e em caso de dúvida refaça o serviço, pois um
vinil instalado em alvenaria mal acabada implicará em rugas, furos e perda de garantia
concedida de fábrica.

10.2 Conferência
Após a abertura da embalagem é importante que se confira minuciosamente todo

produto, faça uma revisão geral nas soldas, veja se as dimensões na etiqueta da embalagem
conferem com o projeto e se a estampa está de acordo com o pedido.

Limpeza do perfil rígido com aspirador,

retirando toda sujeira e massa que possa

obstruir o encaixe do reservatório.

Limpeza de todos os dispositivos com aspi-

rador, retirando toda sujeira e massa que

possa estar depositada nestes acessórios.

F8 F5

9.0 PRÉ INSTALAÇÃO
Antes da aplicação do material, é obrigatório a limpeza ou “banho” da estrutura
Em manta armada (1,5 e 2,0mm), utilize o produto a base de Poliquaternário de

Amônio ou com cloro líquido.
Em vinil (0,6, 0,8 e 0,85mm), a limpeza da estrutura pode ser feita também com

produto a base de Poliquaternário de Amônio ou com cloro líquido e 2 (duas) demãos de cal.
Para todos os casos, esperar a estrutura secar antes de aplicar o revestimento

   A não realização do procedimento, implicará na perda da garantia em caso de manchas.
Na instalação da manta armada, se faz necessário a utilização da Massa Vinílica

(PVC Líquido) e do Perfil colaminado.
A aplicação de materiais ou produtos não especificados no manual, acarretará

na perda da garantia.
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Veja se a vedação interna dos dispositivos está bem posicionada e colada, em alguns

casos serão necessários desobstruir o bocal dos drenos ou dispositivos.

Desobstrução do bocal. Posicione e cole as vedações inter-

nas dos dispositivos com adesivos

plásticos

O posicionamento do revestimento na alvenaria é feito encaixando o perfil flexível do

vinil no perfil rígido da alvenaria. Tenha o cuidado de desenrolar o revestimento já dentro da

piscina sem arrastá-lo e somente pisar no vinil descalço ou com meias de algodão.

O revestimento segue o mesmo formato da estrutura, portanto deve-se observar a

referência inicial e final do encaixe.  Após encaixar todo perímetro, introduza a mangueira do

aspirador entre a parede e o revestimento deixando apenas um pequeno espaço aberto e ligue-

o.

Encaixe o perfil na alvenaria,

instalador com os pés descalço
Introduza a mangueira do aspirador en-

tre a parede e o revestimento e ligue-o.

10.4 Posicione as flanges internas

10.5 Encaixe o perfil e ligue o aspirador

F6
F7

F9 F10
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Com o aspirador ligado vá moldando o
revestimento à estrutura com os pés e com
as mãos, este procedimento requer
paciência e muita técnica e todas as rugas
devem ser eliminadas neste processo,
muitas vezes percebe-se que o
revestimento está desalinhado e devemos
reajustar o perfil flexível novamente no perfil
rígido procedimento normal que deve ser
executado com critério.

Com aspirador ligado o técnico vai condu-
zindo a moldagem do revestimento na al-
venaria.

Informação importante
Em hipótese alguma devemos

desligar o aspirador antes do

revestimento ser totalmente moldado à

estrutura e a piscina estar cheia de água

até o último patamar. (Nos casos de

piscinas com escada, prainha, etc).

Caso o revestimento não atenda

as expectativas de acabamento,

especificação de projeto ou não se

molde a estrutura, ele deve ser retirado,

embalado e enviado para assistência

técnica na fábrica.

Revestimento totalmente moldado à estrutura pron-
to para o enchimento. O aspirador deve permancer
ligado até que o último patamar ou degrau esteja
coberto com água.

10.6 Auxilie no assentamento do bolsão

O caminhão d’ água só deve ser acionado com o revestimento totalmente
moldado à estrutura conforme foto ao lado e aprovado pelo cliente.

Água não elimina rugas nem ajusta o revestimento na estrutura, em
caso de dúvidas, não acione o caminhão d’ água, pois a empresa não arcará
com essa despesa mesmo nos produtos em garantia.

F11

F12
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10.7 Flangeamento final

A etapa final da instalação é o flangeamento dos dispositivos com posterior
abertura para passagem de água para o sistema hidráulico, procedimentos que
devem ser executados com cautela para que não haja rasgos ou furos acidentais
no revestimento.

Lembre-se

Acompanhe a instalação e verifique se não há queda do estilete ou objeto cortante

no revestimento. A Sodramar não é responsável pela instalação do revestimento de

vinil.

A confecção do revestimento tem como princípio a emenda de laminados

modulares com ou sem desenhos ornamentais, desta forma, revestimentos que possuam

desenhos ornamentais ficam sujeitos a apresentar descontinuidade ou desalinhamento

das figuras nas emendas do fundo e fechamento da parede.

11.0 MANUTENÇÃO
A manutenção constante é o fator mais importante para manter a água da

piscina limpa, saudável e cristalina. Existem cuidados essenciais que precisam ser
seguidos, os quais chamamos de tratamento químico, tratamento físico e limpeza

da borda.

11.1 Tratamento químico

Manter o ajuste da alcalinidade total e do PH é essencial para ação efetiva
de todos os produtos necessários ao seu tratamento. A cloração assegura que a
piscina fique livre das bactérias, vírus e fungos. È muito importante não abandonar
o tratamento da água mesmo durante o inverno, a piscina mal tratada é um grande
transmissor de doenças, tais como, otite, conjuntivite, hepatite, herpes, micose,
etc. Sempre utilize produto químicos especificados para piscinas revestidas
em vinil.

Tabela de controle químico da água

Em piscinas para uso comercial e ou público, mantenha um técnico respon-
sável pelo tratamento da água, que registre diariamente em livro o controle do PH

da piscina, (decreto 5.711/02 c.c. Lei 13.331/01).

T2
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11.2.0 Tratamento físico

A limpeza física da piscina é outro procedimento que deve ser realizado tomando alguns cuidados básicos.

Informação importante (tratamento químico)

Recomendamos a utilização de cloro granulado bem dissolvido em um balde com água,
seguindo as quantidades especificadas pelo fabricante e o volume da piscina, a mistura cloro e água
deverá ser despejada de forma regular em diversos pontos da piscina, sendo que, o sistema de
circulação de água deverá ficar acionado por no mínimo 12h ou até que todo volume de água seja
filtrado. Não utilize cloradores flutuantes ou automáticos no tratamento das piscinas revestidas em
vinil, pois qualquer descontrole na dosagem ou acidente provocará danos irreversíveis no
revestimento.

O excesso de cloro ou cloro concentrado provoca severos danos ao vinil, que exclui o produto
da garantia concedida de fábrica. (Verificar na pág. 14 causas e efeitos relacionados a este problema).

Nunca coloque produtos químicos na água e em seguida instale a capa témica ou XP, isto agride o material
e diminui a vida útil do produto, aguarde sempre a completa dissipação dos produtos químicos, controle a qualidade
da água e só instale a capa se os níveis químicos estiverem normais. O tempo de diluição do produto químico na

água da piscina para instalação da capa é de 12 horas.

Informação importante

   A aspiração da piscina de vinil deverá ser realizada por aspiradores de cerdas macias e
cantos arredondados, nunca utilize aspiradores de rodas ou esferas.

   O cuidado nesta operação é fundamental, evite chocar o aspirador contra as paredes da
piscina de forma brusca para não rasgar ou agredir o revestimento.

   Sempre utilize acessórios Sodramar para limpeza da piscina de vinil.

11.2.1 Aspiração / Escovação

A aspiração da piscina deverá ser feita com acessórios compatíveis ao revestimento de vinil,

isentos de cantos vivos e rebarbas. A escovação do revestimento deve ser feita através de cerdas macias,
executada conforme desenhos abaixo. Esse procedimento evita que no ato da aspiração o aspirador entre
em contato com o vinil.

1º Passo – Aspire a lateral da piscina sem
pressionar o aspirador contra o canto curvo
do revestimento.

2º Passo – Aspire o centro da piscina sem
bater o aspirador nas paredes laterais.

F13

Qualquer equipamento que automatize o tratamento químico da água, seja ele, DOSADOR,
IONIZADOR OU GERADOR DE CLORO, são suscetíveis a mau funcionamento e desregulagem operacinal
que poderão causar danos irreversíveis ao revestimento. Portanto, sua utilização não é recomendada e a
garantia de fábrica não será concedida nos casos em que for constatada falha nestes equipamentos.
Mantenha sempre as condições químicas da água conforme prescrito na tabela (T2) página 12.

O responsável pela manutenção da piscina deverá manter um livro de controle com os
registros atualizados e disponíveis dos níveis químicos da água dos últimos 12 meses.
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11.3 Limpeza da borda

A limpeza da borda deve ser feita no máximo no dia seguinte (24h) à utilização da
piscina pelos banhistas, este procedimento evita a impregnação dos bronzeadores e protetores
na borda da piscina.

Para limpar a estampa do vinil devemos utilizar o “limpa bordas”, este produto é
específico para limpeza de sujeiras aderidas no revestimento. Basta colocá-lo em uma esponja
macia e não abrasiva e esfregar as áreas a serem limpas, depois é só enxaguar com a
própria água da piscina.

ADVERTÊNCIA
Nunca utilize palha de aço, escovas metálicas e esponjas abrasivas para limpar

o revestimento.
Não utilize protetores ou bronzeadores solar com pigmentação (cor), use sempre

produto incolor.
O excesso de bronzeador ataca severamente o revestimento de vinil, portanto,

evite o acesso à piscina após aplicação deste produto.
O uso de material abrasivo e produtos químicos não apropriados para limpeza

da borda pode desbotar e apagar a estampa do revestimento. Caso seja constatado o
uso indevido de materiais e / ou produtos químicos na limpeza da piscina a garantia de
fábrica não será concedida.

11.4 Tratamento para eliminar manchas

A falta de manutenção preventiva e problemas de solo, tais como, fungos, algas e
impregnações, podem provocar aparecimento de manchas, que muitas vezes, são  removidas
através de um tratamento específico e regular da água, o procedimento é:

- Manter o pH da água baixo, em torno de 6,5;
- Preparar em um balde, uma dosagem de cloro 05 vezes mais do que costuma

colocar;
- Dissolver bem este cloro no balde;
- Colocar a água da piscina para circular;
- Jogar este cloro dissolvido em pontos aleatórios da piscina, sempre nas partes mais

profundas;
- Após jogar o cloro dissolvido na água, deve deixar a água circulando pelo período

mínimo de 6 horas.
- Fazer este tratamento pelo menos 03 vezes na semana. Ex: Segunda, quarta e

sexta.
- Depois de fazer o tratamento as três vezes na semana, passe uma esponja macia

e não abrasiva no local da mancha, observe se as mesmas estão se removendo. Em caso
afirmativo, repita o procedimento.

Importante:
Caso surjam manchas oriundas de Fungos e Algas, recomendamos a aplicação de

Algicida na dosagem indicada pelo fabricante do mesmo.
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13.0 PISCINA COM AQUECIMENTO
Os revestimentos com espessuras 0.6mm e 0.8mm podem ser instalados apenas

em piscinas aquecidas por sistema de passagem (trocador de calor ou placas sem
acumuladores), desde que, seja respeitado o limite máximo de temperatura de 28°C
(revstimento 0.6mm) e 30°C (revestimento de 0,8mm).

A empresa não autoriza a instalação de aparelhos ou sistemas de aquecimento
a gás, lenha, diesel ou similares em piscinas revestidas com vinil 0.60mm e 0.80mm,
apenas no revestimento tramado de 0.85mm e na manta armada de 1.50mm e 2,0mm.
Nunca ultrapasse o limite máximo de aquecimento especificado para cada modelo de
revestimento, vide tabela (T1 - pág.3) Nos casos em que forem constatados uso
inadequado o produto perderá a garantia concedida de fábrica.

12.0 MANCHAS ESCURAS ORIUNDAS DE FUNGOS E BACTÉRIAS.
É comum em determinados tipos de solo o surgimento de fungos e bactérias que

atacam o revestimento e provocam manchas escuras no vinil. Este tipo de problema não
será enquadrado como garantia concedida de fábrica, uma vez, constatado tecnicamente
como originário de fungos, bactérias ou qualquer tipo de microorganismo hospedeiro do solo,
que cause danos ao produto.

Portanto, antes do início da obra, instalação ou troca do revestimento  solicite ao
construtor que faça uma análise criteriosa  do solo, analisando qual a propensão para o
surgimento destes microorganismos, e se necessário, faça uma boa impermeabilização e
tratamento específico nas paredes que irão receber o revestimento.

Caso este problema seja constatado e o revestimento seja substituído, proceda da
seguinte forma:

- Retire o revestimento;

- Verifique se existem pontos que necessitem de um melhor acabamento e deixe o

mais liso possível. A sugestão é aplicar argamassa nas paredes e no fundo para obtermos

um melhor acabamento, neste caso pode-se adicionar CAL à argamassa antes de aplicá-la;

- Lixe toda a alvenaria da piscina, paredes e piso, retirando todo excesso de caroços

e pedras ponte-agudas que poderiam causar danos ao vinil;

- Após o término dos procedimentos acima solicitamos lavar a caixa de alvenaria,

parede e fundo, com cloro líquido diluído (70% de cloro por 30% de água), ou algicida;

- Espere secar bem;

- Passe pelo menos duas demãos de CAL nas paredes e fundo da caixa de alvenaria;

- Pode ser a CAL utilizada para pintura - Hidróxido de Magnésio;

- Espere secar bem;

- A caixa da alvenaria deve estar limpa, se for necessário, aspire todo o fundo para

que não haja pedrinhas de cimento entre a alvenaria e o vinil;

 - Realize inspeção analisando se todos os procedimentos acima foram realizado e

logo em seguida colocar o novo bolsão.
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15.0 CAUSAS DE EXCLUSÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Não haverá cobertura da garantia em nenhuma das causas apontadas, pois evidenci-
am descumprimento das orientações expostas no manual e, portanto, responsabilidade exclusiva do con-
sumidor (artigo 12, 3º, III, da lei 8.078/90).

T3

14.0 ARMAZENAMENTO
O revestimento deve ser armazenado em local coberto e arejado.
A estrutura da piscina deverá estar totalmente acabada após o envio do revestimento, a Sodramar

não se responsabilizará por atrasos na obra que causarão o adiamento da instalação.
Diferente dos revestimentos (0,60mm e 0,80mm), o revestimento 0,85mm é tramado e possui maior rigidez

e menor flexibilidade. Essas caracterísiticas impedem sua armazenagem, portanto, ao chegar na revenda este produ-
to deverá ser instalado imediatamente, pois este material possui efeito memória onde as marcas e dobras poderão se
tornar permanentes e não serão cobertas pela garantia concedida de fábrica. O mesmo ocorrerá e se aplicará nos
casos em que revestimentos (0,60mm e 0,80mm) ficarem embalados por mais de 30 dias.
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16.2 Envio do material

O produto que necessitar de assistência técnica de fábrica deverá ser enviado para

empresa seco, embalado e limpo, seguido da nota fiscal de remessa para conserto para

Sodramar.

A ASSISTÊNCIA SOMENTE SERÁ ACIONADA MEDIANTE O NÚMERO DE SÉRIE

DO PRODUTO, INDEXADO NO CERTIFICADO DE GARANTIA E NESTE MESMO MANUAL.

16.0 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
16.1 Comercialização do produto

A Sodramar não comercializa seus produtos diretamente ao consumidor final, nem

presta serviços de construção ou instalação. Nossos revestimentos são adquiridos através

de revendas que não são filiais, e que no caso, solicitam o material sob medida e tem total

responsabilidade sobre o pedido.

Desta forma, toda solicitação de assistência técnica deve ser encaminhada à revenda

que entrará em contato com a Sodramar para solução do problema.

17.0 SEGURANÇA AOS USUÁRIOS
A melhorar maneira de fazer com que a piscina seja um local seguro é estabelecer

algumas regras a serem observadas por todos, especialmente pelas crianças.

Regras gerais:
- Evitar brincadeiras em volta da piscina.
- Indicar em vários pontos a profundidade máxima da piscina e o local mais seguro para

o banho das crianças.
- Tomar uma ducha antes de entrar na piscina. Isso reduzirá a quantidade de bactérias e

outras impurezas na água.
- Ter sempre um adulto por perto que saiba nadar quando houver crianças dentro da

piscina.
- Manter vidros e outros objetos cortantes longe da piscina.
- A casa de máquinas deve permanecer sempre fechada.
- Não utilizar a piscina com o sistema de aspiração ligado.
- Evitar que animais de grande ou baixo porte circulem ao redor da piscina, principalmente

sem a presença ou observação de pessoas responsáveis.
- Utilizar cerca de proteção Sodramar ao redor da piscina.
- Manter técnico responsável pelo tratamento da água, que registre diariamente em livro

o controle do PH da piscina, (decreto 5.711/02 c.c. Lei 13.331/01).
- Seguir as orientações da empresa referentes à instalação dos drenos de fundo, vide

pág. 5 deste manual. (Mais informações no site www.sodramar.com.br no link segurança).

16.3 Reposição de água

A empresa fornece todas as informações e procedimentos para que não haja perdas

e despesas indesejadas com água, portanto, leia o conteúdo deste manual com muita atenção,

pois sob nenhum pretexto a Sodramar arca com prejuízos relacionados a água.
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A Sodramar Ind. e Com. Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 51.333.797/0001-80, em
atendimento ao que dispõe a lei 8.078/90, garante a qualidade dos reservatórios de vinil por um
prazo de 36 meses (sendo 90 dias de garantia legal e 33 meses garantia contratual) para revestimentos
0.60mm, 0.80mm e 0.85mm (tramado). Para a manda armada de 1.50mm e 2,0mm a garantia é de 60
meses (sendo 90 dias de garantia legal e 57 meses garantia contratual). Para impressão digital a garantia é de
90 dias (especificamente na impressão das piscinas que utilizarem deste recurso), contados a partir da data de
fabricação, descrita no número de série deste manual.

A garantia aplicar-se-a aos vícios de fabricação, de falha de solda e avarias no perfil oriundas
do processo produtivo.

Não será coberto pela garantia qualquer dano causado por uso indevido, manutenção incorreta,
acidentes causados por elementos estranhos, ato imprudente e falha de terceiros na prestação de serviços,
por tratar-se de fatos decorrentes de produtos não servidos pela Sodramar, erro no dimensional enviado
para confecção e não seguir as orientações e procedimentos descritos neste manual.

Sempre que se tratar de vícios de fabricação, a assistência técnica só poderá ser acionada
através da revenda responsável pela comercialização do produto. Sendo que, a existência de vícios não
induz a troca do produto, ficando reservado a Sodramar o direito de reparos nos produtos cobertos pela
garantia.

O revendedor que acionar os serviços de assistência técnica deverá enviar a mercadoria para
Sodramar seca e limpa, com frete pago e nota fiscal de remessa para conserto, caso uma dessas
condições não sejam respeitadas a devolução do produto será imediata.

Esta garantia se anulará caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não
autorizadas, ou for efetuado algum procedimento fora do prescrito neste manual.

Não nos responsabilizamos pelos danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Ficando ainda reservado à empresa o direito de efetuar qualquer tipo de alteração no produto

ou manual sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA
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