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Antes da Montagem: 

 Prever a abertura de canais (através da colocação de negativos) em todos os pisos até à cobertura, com 

uma folga de 30 mm por banda e colocar guias para que a coluna fique perfeitamente aprumada. 

 Nunca mergulhar os blocos em água e em obra armazená-los ao abrigo da chuva. 

 Se as condutas estiverem encostadas a uma parede exterior, ou a uma parede de escada não aquecida, 

a zona de encosto deve ser isolada (ex. a tijolo de 7 cm) de forma a não existir qualquer espaço vazio 

entre ambas. 

Durante a montagem: 

 Evitar deixar cair argamassa para dentro da conduta. Colocar um saco de papel na parte 

interior do bloco base, para se poder retirar qualquer massa que tenha caído. 

 Deve ser adaptada uma porta de limpeza ao bloco base que servirá de receptáculo para as 

fuligens e cinzas do tubo colector. 

 Os orifícios para colocação das portas de limpeza devem ser realizados após a montagem da 

prumada, mas antes do seu revestimento. Após a colocação das portas de limpeza as 

aberturas devem ser rematadas. 

 O bloco base só deverá ser fechado após ter-se executado uma limpeza cuidadosa da prumada 

e verificada a ausência de rebarbas e reentrâncias em toda a sua altura. 

 Encher as ranhuras, aplicando a massa sobre a superfície do bloco já colocado e sobre a 

superfície inferior do bloco que se vai colocar a seguir. Comprimir fortemente um bloco sobre 

o outro, nivelar e alisar com a mão ou com uma boneca de pano de forma a que a junta fique 

perfeitamente lisa. 

 É muito importante encher bem a junta do septo que separa a conduta colectora da individual. 

 Atenção ao colocar os blocos de desvio (A RAMPA DEVE FICAR SEMPRE DO LADO DO 

COLECTOR INDIVIDUAL). 

 A chaminé deverá ser realizada revestindo a conduta com tijolo de 7 cm, de maneira a que a 

base do ventilador assente e sobre espaço lateral para se realizar um sutamento. Este 

revestimento deverá nascer do forro do telhado. 

 Se existirem dois ou mais ventiladores contíguos deverão ficar ao mesmo nível. 

 As chaminés devem ultrapassar em 50 cm o ponto mais alto dos obstáculos circundantes, num 

raio de 8 metros (sem contar com o ventilador). 

 As chaminés implantadas nos terraços ou em telhados com inclinação inferior a 15º devem ter 

pelo menos 1 m acima do acrotério (sem contar com o ventilador) e 1,2 m acima do solo do 

terraço. 
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