MANUAL DE APLICAÇÃO

Definição
Arame de concertina é uma barreira de segurança laminada de forma espiralada que possui
lâminas pontiagudas, cortantes e penetrantes.
A Concertina Morlan é utilizada em muros, alambrados, cercas portões, telhados e torres.
Por ser fabricada com aço galvanizado, a Concertina Morlan é dificilmente cortada por
ferramentas tradicionais.
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Comprimento do
rolo* (m)

BTO 22
clipada

CBT 30
BTO 22
não clipada não clipada

Perfil Comprimento Largura Espaçamento

Espaçamento
indicado entre
voltas (cm)

Modelo

Quantidade de
voltas

Informacões sobre a farpa

Diâmetro externo
do rolo (mm)

Modelos de Concertinas Disponíveis
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*Comprimento do rolo quanto instalado com o espaçamento indicado entre as voltas..

BTO22

CBT30
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A Concertina Morlan é fornecida em caixas contendo 1 rolo com 40 voltas e
comprimento de 10 metros lineares (40 voltas x 250 mm de espaçamento = 10 m lineares)
Dimensão da caixa 480 x 480 x 200 mm (largura x profundidade x altura)

A Concertina Morlan é fabricada em vários modelos. O produto utilizado neste passo a
passo tem 450 mm de diâmetro em formato espiral, de aço galvanizado, o modelo mais
clássico. Um rolo com 40 espiras cobre 10 m de muro, obedecendo à recomendação do
espaçamento a cada 25 cm. Para calcular a quantidade de hastes, recomenda-se que elas
sejam fixadas a cada 4 m no muro.
O Material tem lâminas bem afiadas. É necessário o uso de luvas de proteção adequada a
esse tipo de produto e também manusear com muito cuidado. Para instalação mais rápida
recomenda-se uma equipe de três instaladores.
A seguir você tem 10 passos de como fazer a instalação.

CUIDADO NO MANUSEIO – MATERIAL CORTANTE
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Material a ser utilizado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rolo de Concertina Morlan
Hastes
Arame ovalado Pantanal de alta resistência
Parafusos 5/16”
Buchas
Arames ou grampos para amarração
Placa de advertência
Furadeira
Broca de 12 mm
Chave 13”
Alicate
Torquês
Trena
Escada
Luvas
Óculos de proteção
Capacete
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Passo 1
Antes de furar medir a distância
entre as hastes que serão fixadas.

Passo 2
Fixar as hastes com os parafusos
aproximandamente em 4 metros
de distância uma da outra. Se
houver degraus nos muros, instale
uma haste na parte superior e
outra na inferior.
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Passo 3
Dica - para obter uma instalação
uniforme, é necessário contar a
quantidade de lâminas que deseja
ter em cada intervalo, feito isso,
marque o rolo da concertina com
uma caneta.
Dica

Para o produto usado neste passo a passo, recomendam-se 12
lâminas para o lado externo e 11 lâminas para o lado interno.
Passo 4
Passe o arame ovalado Pantanal
pelo furo inferior da haste,
estique bem o arame com a ajuda
de um torquês para prendê-lo na
haste da extremidade.
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Passo 5
Posicione e encaixe o rolo de
concertina sobre o arame inferior.
Repita a operação anterior,
passando o arame ovalado pelos
furos superiores das hastes.
ATENÇÃO: Não esqueça de
atravessar o arame ovalado por
dentro do rolo da concertina.

Passo 6
Prenda o arame ovalado,
esticando-o bem, agora na parte
superior da haste. Corte a sobra
do arame.
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Passo 7
Grampeie a primeira espira no
arame ovalado.

Passo 8
Meça 25 cm de distância para
grampear as próximas espiras no
arame ovalado superior. Utilize
uma trena ou uma peça com a
medida exata.

Atenção
Para a fixação da parte
inferior das espiras, meça
12,5 cm a partir da haste e
prossiga o grampeamento a
cada 25 cm.
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Passo 9
Para atravessar o rolo de
concertina por uma haste
intermediária, abra o corte
do furo superior da haste que
prende o arame ovalado superior
e suspenda-o para passar a
concertina. Em seguida, recoloque
o arame no furo e feche a ponta
da haste como ilustra a figura
abaixo.

Passo 10
Para finalizar instale a placa de
advertência. O trabalho está
completo.
A Concertina Morlan deve ser instalada em muros com altura mínima de 2,10 m.
Caso precise emendar os rolos, utilize dois clipes – entre a
penúltima e a última lâmina dos rolos a serem unidos.

NÃO DEIXE O ROLO DE CONCERTINA AO ALCANCE DE CRIANÇAS.
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FOTO ILUSTRATIVA

Arranjos diferentes
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