Utilização de Perfacil em armários existentes.

As vantagens da utilização de laminado de alta pressão é a melhor escolha para a aplicação em
todo o móvel, pois proporciona uma grande quantidade de padrões e acabamentos, com texturas
que rementem ao efeito mais natural da madeira, além de ser altamente resistente à abrasão, ao
impacto, a umidade, facilidade de limpeza além de baixa manutenção e alto grau de higiene que
proporcionam.
Por outro lado, com o passar do tempo, o cliente poderá querer trocar o revestimento não devido a
problemas, mas sim para combinar com outros móveis novos, com uma nova pintura, mudança de
apto, mudança de estado civil, etc.
Hoje é possível revitalizar armários de laminado sem arrancar a camada antiga, utilizando nosso
laminado PERFACIL, desde que o revestimento laminado existente esteja fixado com firmeza à base
e em bom estado.
A aplicação de laminado PERFACIL é uma boa forma de revitalizar estes armários. Quem aplica não
tem que se preocupar com aplicar adesivo demais ou insuficientemente e comprometer todo o
trabalho. Também evita problemas com a limpeza do excesso de adesivo.
PERFACIL é fácil de usar e confere a aparência de um móvel novo quando utilizado e aplicado de
forma correta.
Passo a passo da aplicação de PERFACIL em armários existentes revestidos com laminados:
1 - Desmonte as portas do armário, retirando dobradiças e puxadores. Coloque-as num espaço
próprio para trabalho.
2 - Lixe as superfícies das portas manualmente ou com uma lixadeira elétrica, apenas o suficiente
para deixá-la opaca. Depois de lixar, remova totalmente o pó e os resíduos com um pano limpo
embebido em álcool. Deixe a superfície secar completamente. Não pular esta etapa, pois este
lixamento é muito importante, é ele que vai criar condições para a ancoragem do adesivo de
PERFACIL na base.
3 - Meça a face da porta que será revestida, anotando altura e largura. Adicione dois centímetros
de cada lado - 2 cm a mais para altura total e 2 cm a mais para largura lateral. Marque as medidas
na chapa de laminado PERFACIL utilizando régua e lápis de carpinteiro.
4 - Antes de cortar o PERFACIL, verificar os ângulos da porta existente com esquadro para evitar
surpresas e não ter problemas depois.
5 - Corte o laminado PERFACIL utilizando um riscador com ponta de widea, próprio para esta
finalidade. Passe o riscador ao longo da linha de corte utilizando uma régua como guia e com um
movimento estável e firme. Certifique-se de manter seus dedos e seu corpo fora do caminho de
corte.
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6 - Corte o filme que protege o adesivo no verso do laminado com um estilete.
7 - Segure o pedaço de PERFACIL que será descartado e levante suavemente; essa parte irá partir.
Caso seja necessário, repita o movimento de elevação até que o pedaço esteja completamente
separado.
8 - Remova o filme adesivo na parte traseira da peça cortada de PERFACIL. Posicione, centralizando
a peça sobre a superfície da porta já limpa, deixando uma borda de dois centímetros para fora.
Aplique pressão, iniciando sempre a partir do centro da peça, utilize um rolete próprio para
marceneiro ou um bloco de madeira envolto em pano limpo e macio, pressionando por toda a
superfície do laminado para garantir uma colagem eficiente. Esfregue de ponta a ponta,
repetidamente por cima de toda a área do laminado para que ele cole firmemente e não apresente
bolsões de ar e consequentemente bolhas.
9 - Para dar acabamento, apare as laterais excedentes com uma tupia ou um estilete ao longo das
bordas da porta. Posicione a lâmina sempre na diagonal. Lime as bordas para eliminar todas as
possíveis rebarbas.
10 - Repita o processo para recapear a frente de cada porta e as bordas laterais se desejar. Instale
as portas novamente nos armários.
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