
ACOMPANHA:
1PC | ROLO DE PINTURA CILÍNDRICO
1PC | ROLO DE PINTURA PORTA E CANTOS
1PC | ESPÁTULA
1PC | BANDEJA PARA DESCANSO
1PC | JARRA DESPEJA FÁCIL
1PC | EXTENSOR
MATERIAL PP

CONJUNTO DE ROLOS
DE PINTURA | LT0001.PLP 

Preparo para uso:

2. Levante a alça da tampa e gire no sentido 
anti-horário para abri-la.

1. Antes da primeira utilização, enxágue o 
rolo em uma torneira e o seque.

8. Ao pintar, certifique-se de que a cabeça 
da biseladora esteja inclinada em um 
ângulo em relação à parede adjacente. A 
porção esponjosa deve ser totalmente 
assentada na parede pintada (Fig. 9).

3. Deite a tinta na cabeça da biseladora 
com o jarro despeja fácil (fig. 7).
4. Recoloque a tampa, gire no sentido 
horário para travar e coloque a alça da 
tampa para baixo.
5. Limpe o excesso de tinta na cabeça da 
biseladora, se houver.
6. Carregue a cabeça da biseladora 
rolando-a sobre um papel apropriado 
p o r  2  m i n u to s  o u  at é  q u e  e s t e ja 
totalmente coberta com tinta (fig. 8).
7. A cabeça da biseladora agora está 
pronta para uso.

3. Remova a tampa e a placa preventiva da 
cabeça da biseladora e lave com água, até 
limpar (Fig.10). Seque para uso imediato, 
enrolando a Borda Flocada em um papel 
ou pano velho ou seque ao ar para uso 

2. Descarte uma quantidade significativa 
de tinta.

Limpando a Borda Flocada:

1. Levante a alça da tampa e gire no sentido 
anti-horário para abrir.

MANUAL

Para obter os melhores resultados, leia este manual do proprietário
completamente antes de usar a máquina de pintura e acessórios.

fig. 7

fig. 8

fig. 9

2. Sempre mexa bem a tinta antes de usa-LA.

5. Aplicar a segunda demão apenas quando a primeira estiver completamente seca.
6. Tal como acontece com todas as atividades de Decoração, certifique-se sempre de tomar as devidas precauções de 
segurança.

3. Se a tinta estiver muito espessa, misture um pouco de água de acordo com as instruções do fabricante para 
atingir a consistência desejada

7. Se a ponta da biseladora estiver solta, ela não foi empurrada na alça com firmeza suficiente. Não tenha medo de 
usar um pouco de força para prender a cabeça da biseladora.

4. Para um acabamento de qualidade, aplique sempre duas demãos.

1. Use apenas tintas acrílicas ou látex (sem esmalte ou tintas à base de óLEO).



5. Agora você precisa alterar o ROLO. Faça isso 
enrolando-o em um PAPEL APROPRIADO por 2-3 minutos, 
até que a tinta seja visível em todo o rolo (Fig. 2).

Preparando para o uso:

3. Despeje até 900ml de tinta no duto usando o jarro 
despeja fácil (Fig. 1).

2. Remova a tampa do canal de pintura.

1. Antes da primeira utilização, enxágue o rolo em uma 
torneira e seque.

4. Recoloque a tampa e certifique-se de que esteja 
totalmente segura (ela deve se encaixar no lugar).

2. Para tetos e paredes altas, você pode 
estender seu alcance com um mastro 
rosqueado, extensor ou um cabo de 
vassoura, caso não possua o extensor.
3. ao trabalhar em altura, certifique-se 
sempre de ter os pés em uma estrutura firme e 
as duas mãos segurando o extensor de rolo.
4. ao usar o extensor, certifique-se sempre de 
que está posicionado diretamente sob o peso 
do cilindro (fig. 3).
5. ao aplicar a tinta, não pressione com muita 
força. deixe o corredor de pintura fazer o 
trabalho por você. 

1. Certifique-se de estar satisfeito com o peso 
DO ROLO de pintura. caso contrário, remova 
cuidadosamente a tampa e despeje a tinta de 
volta na lata até que você possa usar o ROLO 
de tinta confortavelmente.

USANDO O ROLO:

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Durante Intervalos:

Se fizer uma pequena pausa, coloque a bandeja de descanso. Se a sua 
pausa durar mais de 2 horas, embrulhe bem em plástico filme e guarde em 
um lugar fresco e escuro (de preferência na geladeira) em cima de um 
pedaço de papelão ou jornal velho para evitar que resseque.

Seque-o com um pedaço de papel ou pano 
s e co  pa r a  u s o  i m e d i ato  o u  pa r a 
armazenagem.
Para trocar o rolo, remova a tampa, o 
lacre de segurança e empurre a alça para 
liberar o rolo.

LAVANDO O ROLO E TROCANDO:

Remova a tampa do rolo e lave-o com água 
corrente até que ele fique totalmente 
limpo.

Substitua o rolo por um novo depois 
recoloque o lacre de segurança e a 
tampa. (FIG. 4)

EXTENSOR:
1. Pólo cônico sem rosca para ser inserido firmemente na alça (FIG .5).
2. Poste roscado para ser usado com adaptador de poste.
(Observação: a rosca do poste deve ser do mesmo tamanho que o 
adaptador do poste).
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