
2X - conjunto 
deslizante 2X -

chumbador 
suspenso

2X - papel 
protetor

• (1) Montagem da mesa, com quatro deslizantes independentes instalados
• (1) Kit de fixação de montagem em superfície. (2) cada conjunto deslizante e 
chumbadores suspensos

Para opção com guarda-sol: Qualquer guarda-sol da Landscape Forms se prende 
diretamente ao suporte da mesa. Não é necessário suporte de montagem em superfície 
adicional para guarda-sol para uso com mesas. Quando usado com um orifício de 
guarda-sol, a mesa deve ser montada na superfície.

Componentes incluídos

Conjunto de tampo de mesa:
1. Coloque a unidade na posição.
2. Marque dois locais de furo, com 180 graus de distância. Ver fig. 1
3. Mova a unidade.
4. Faça orifícios como indicado na Fig. 2.  Limpe os orifícios de detritos de acordo com 

as  recomendações do fabricante de epóxi.
5. Instale ganchos para montagem em superfície nas pernas da mesa como mostrado

na Fig. 3. Use uma chave de fenda como mostrado para apertar o deslize na perna
da mesa.

6. Anexe o chumbador suspenso como mostrado na Fig. 4.
7. Teste o ajuste da mesa na posição antes de aplicar o epóxi. Faça os ajustes

necessários para permitir que os chumbadores suspensos se instalem livremente. O 
chumbador suspenso deve se assentar centralizado no orifício e não encostar no 
lado perfurado.

8. Preencha os orifícios do chumbador com epóxi de acordo com as recomendações
do fabricante.

9. Coloque a mesa na posição.
10. Ajuste os deslizes para que todos os quatro pés deslizantes façam contato com o 

nível.
11. Retire o papel de proteção e limpe qualquer excesso de epóxi após ter começado a 

secagem do epóxi, mas antes que ele esteja totalmente seco.

Mesa de jantar mostrado

Ferramentas Necessárias

• Óculos de segurança
• Furadeira de alvenaria com broca de 1" de 

diâmetro
• Ar comprimido e escova de aço
• Chave de fenda plana
• Sistema de fixação com epóxi para concreto

MONTE COM CUIDADO! A cobertura em Pó de Poliéster Pangard II é um acabamento forte e duradouro.  Para proteger este
acabamento durante a montagem, coloque as peças revestidas a pó desembaladas na espuma da embalagem ou em outra
superfície macia.  Não coloque ou deslize peças revestidas a pó sobre superfícies de concreto , ásperas ou texturizada s- isto irá
danificar o acabamento causando ferrugem.  Use tinta de retoque em quaisquer sulcos no acabamento causados por ferramentas
de montagem.
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Fig. 2 - tamanho do orifício do chumbador
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Componentes incluídos

Fig. 4 - prenda o chumbador suspenso
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Fig. 1 - locais do chumbador


