
MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS OCA BRASIL 

1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

2. ESTOCAGEM 

3. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO 

 
 
 
 
 
Trata-se de revestimento de madeira certificada, 
fornecido em caixas de papelão contendo placas de 
aproximadamente 30cmX30cm cada, e/ou réguas 
soltas, em diversas cores e modelos. 
 
Possui infinitas aplicações, tais como: 
- no revestimento de paredes; 
- no revestimento de portas pivotantes; 
- na confecção de painéis decorativos; 
- na indústria moveleira, entre outras. 
 
Seu uso é permitido em ambientes internos que 
não sofram insolação direta, nem contato 
permanente com a água ou umidade ou ambientes 
externos protegidos/cobertos. 
 
A Coleção Bisot tem propriedades laváveis. Utilizar 
somente sabão neutro e esponja macia. 
 
Nunca utilizar nenhum produto abrasivo nos 
revestimentos Oca Brasil. 
  
 
 
 
Não recomendamos a estocagem dos revestimentos 
Oca Brasil por prazo superior a 30 dias do 
recebimento. A estocagem, quando ocorrer, deve 
se dar em local seco e livre de insolação. A má 
conservação das caixas do revestimento pode gerar 
o envergamento e a conseqüente inutilização das 
placas. 
 

 

 

 
 
3.1 Instalador 
 
É importante que o instalador ou a equipe de 
instalação tenha noções básicas de marcenaria, 
uma vez que se faz necessária a utilização de serras 
para madeira. 
 
3.2 Preparação da Superfície 
 
A superfície sobre a qual o produto será aplicado 
deverá estar perfeitamente limpa, curada e nivelada, 
com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, 
livre de desníveis ou buracos e isenta de partículas 
soltas, gordura e umidade permanente. 
* Observe-se que em superfícies pintadas a tinta 
esteja plenamente seca e aderida. Os revestimentos 
NÃO podem ser instalados por cima de texturas. 
 
3.3 Preparação das Placas e Réguas 
 
As placas e/ou réguas deverão estar limpas e secas 
na superfície a colar. 
 

 

 
 
Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 
50%, as placas e réguas deverão estar fora da 
embalagem e em temperatura ambiente durante um 
período mínimo de 48 horas antes da instalação. 
 
Para adequação do tamanho das placas e/ou réguas 
às dimensões das superfícies onde serão aplicadas, 
utilizar serras para madeira (serra circular, serra tico-
tico ou arco de serra). 
 
3.4  Aplicação da Cola 
 
3.4.1 Em áreas normais (paredes de reboco, 

gesso cartonado, Drywall ou superfícies de 
madeira): 

 
Os adesivos recomendados são: 
 

• Cola de Contato (Cascola Extra, fornecedor 
Henckel); 

• Cola PVA para Madeira; 
• Os indicados para áreas especiais 

(opcionalmente); 
 

 
3.4.2 Em áreas especiais, que demandem um 

maior poder adesivo E na aplicação dos 
revestimentos da Coleção Smart (réguas 
soltas) utilizar adesivo de poliuretano. 

 
Adesivos recomendados: 

FLEXTEC 101 ou PL 600 (cartucho). 

Fornecedor: HENKEL (tel. 0800-704 2334) 

Cada m² de revestimento aplicado consome, em 
média, um cartucho de cola. 
 
OU 
 
• BST Urethane, da Bostik Hardwood Products 

(adesivo de poliuretano mono-componente). 
 
Fornecedor: BOSTIK BRASIL (tel. 011 3622 1999 ou 
3622 1992). 
 
Cada m² de revestimento aplicado consome, em 
média, 1 kg de cola. 
 
Para a utilização das colas indicadas deverão ser 
sempre respeitados os critérios técnicos e as 
instruções de uso dos respectivos fabricantes dos 
adesivos. 
 
3.5 Colocação das Placas e Réguas 
 
Aplicar o adesivo indicado em toda a extensão das 
placas e/ou réguas, inclusive nos dentes. 
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4. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

5. GARANTIA 

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Colocar as placas uma a uma sobre a superfície pré-
adesivada, pressionando-as com a palma das mãos 
ou, cuidadosamente, com um martelo de borracha. 
 
Limpar imediatamente com um pano seco os 
excessos ou respingos de adesivo, para estes não 
aderirem ao revestimento. 
 
Devido aos recortes das placas para adequação das 
superfícies, eventualmente se fará necessário o uso 
de acabamento lateral com o kit de retoque de 
tingidor + verniz, adquiridos junto com o 
revestimento. 
 
 
 
 
Os revestimentos Oca Brasil são fornecidos com 
acabamento final de superfície, não havendo 
necessidade de aplicação de vernizes ou similares 
após a instalação. 
 
A limpeza deverá ser feita apenas com pano seco ou 
úmido e escova de cerdas macias para retirada do 
pó. 
 
Caso seja necessário, utilizar água e sabão neutro 
sem esfregar a superfície do revestimento. 
 
Proibida a utilização de buchas ou materiais 
abrasivos. 
 
Em áreas eventualmente expostas aos raios solares 
e a chuva poderá ocorrer o esmaecimento natural da 
cor. 
  
 
 
 
Os revestimentos em madeira Oca Brasil possuem 
garantia de 02 anos (dois anos), a contar da data 
da compra, contra o ataque de fungos e cupins e o 
descolamento das pastilhas que compõem as placas 
do revestimento. 
 
Deverá ficar comprovado que o ambiente no qual os 
revestimentos foram instalados era totalmente isento 
e livre de contaminações prévias.  
 
A depender de cada caso, os revestimentos poderão 
ser total ou parcialmente repostos em garantia. 
 
Por se tratar de um produto natural, NÃO garantimos 
o envio de pedidos complementares no mesmo tom 
dos pedidos originais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para informações adicionais, consulte nosso Site: 
www.oca-brasil.com/concreta ou ligue para o Serviço  
de Atendimento ao Cliente através do telefone (51) 
3264-6154 (51) 3311-5030 ou (71) 3341-3921 
 
 
Fabricado por: 
EL2-Indústria e Comercio de Revestimentos Ltda 
CNPJ: 09.070.018/0001-34 
Rua Moradas da Lagoa, N° 452, GP-15 – Fazenda 
Coutos 
CEP: 41306-745 – Salvador – BA – Brasil 
Tel./Fax: +55 (71) 3341-3921 
 


