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A escolha do produto
A Concertina Morlan possui lâminas pontiagudas, extremamente cortantes
e penetrantes, proporcionando uma barreira física de segurança muito
eficiente para proteção de áreas residenciais, comerciais e industriais. É
fabricada com fita laminada de aço, revestida por uma camada de liga
zinco-alumínio que favorece melhor acabamento e proteção especial
contra a corrosão.
A Concertina Morlan é fabricada em vários modelos e pode ser instalada
em muros, alambrados, cercas, portões, telhados e torres, em vários
formatos. Para maior proteção e conforto, o produto é comercializado em
caixas contendo 1 rolo.

Modelos de Concertinas Disponíveis
INFORMACÕES SOBRE A FARPA
MODELO

PERFIL

COMPRIMENTO

LARGURA

ESPAÇAMENTO

BTO 22
não clipada

22 mm
(+/- 1 mm)

15 mm
(+/- 1 mm)

34 mm
(+/- 1 mm)

CBT 30
não clipada

30 mm
(+/- 2 mm)

21 mm
(+/- 1 mm)

42 mm
(+/- 2 mm)

CBT 65
não clipada

65 mm
(+/- 2 mm)

21 mm
(+/- 1 mm)

100 mm
(+/- 2 mm)

BTO 22
clipada

22 mm
(+/- 1 mm)

15 mm
(+/- 1 mm)

34 mm
(+/- 1 mm)

CBT 30
clipada

30 mm
(+/- 2 mm)

21 mm
(+/- 1 mm)

CBT 65
clipada

65 mm
(+/- 2 mm)

21 mm
(+/- 1 mm)

DIÂMETRO
EXTERNO
DO ROLO
(MM)

QUANTIDADE
DE VOLTAS

ESPAÇAMENTO
INDICADO
ENTRE VOLTAS

COMPRIMENTO
DO ROLO*

10

450

40

25 cm

300

40

20 cm

8

450

40

25 cm

10

300

40

20 cm

8

450

40

25 cm

10

300

40

20 cm

8

450

40

25 cm

5

42 mm
(+/- 2 mm)

450

40

25 cm

5

100 mm
(+/- 2 mm)

450

40

25 cm

5

*Comprimento do rolo quanto instalado com o espaçamento indicado entre as voltas.

RECOMENDAMOS a instalação das Concertinas Morlan com altura mínima
de 2,20 m do chão, sempre voltadas para dentro do imóvel protegido,
nunca ultrapassando o limite predial. No entanto, antes de iniciar, verifique
as normas que regem a colocação de concertinas, que são de âmbito
municipal e variam conforme o entendimento da autoridade de urbanismo
de cada cidade.
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Veja a diferença entre os modelos de farpa
BTO 22
Comprimento: 22 mm
(variação +/- 1 mm)

BTO22
Largura: 15 mm

(variação +/- 1 mm)

Espaçamento: 34 mm
(variação +/- 1 mm)

CBT 30
Comprimento: 30 mm
(variação +/- 2 mm)

CBT30
Largura: 21 mm

(variação +/- 1 mm)

Espaçamento: 42 mm
(variação +/- 2 mm)

CBT 65
Comprimento: 65 mm
(variação +/- 2 mm)

CBT65
Largura: 21 mm

(variação +/- 1 mm)

Espaçamento: 100 mm
(variação +/- 2 mm)

CUIDADO NO MANUSEIO

Material cortante.
Mantenha longe do alcance de crianças.
A Instalação deve ser feita por profissionais qualificados, sempre com o uso de
equipamentos de proteção adequados.
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Arranjos diferentes
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Material necessário para instalação:
Concertina, hastes, arame zincado macio para amarrações, arame ovalado
Pantanal ou arame farpado Nelore, alicate, torquês, furadeira, broca 12 mm,
parafusadeira, bucha, parafuso e placa de alerta “Material Cortante”.

Morlan

www.morlan.com.br
C U I DA D O :

MATERIAL CORTANTE

Equipamentos de segurança:
Capacete, luva, óculos de proteção e cinto de segurança (dependendo da altura
do local onde será instalada).
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Passo 1
Usando luvas de raspa, retire cuidadosamente a concertina da caixa.
Para obter uma instalação uniforme, conte a quantidade de lâminas de 1 volta e
marque o meio do rolo com uma caneta. Faça esta marcação nos dois lados do rolo
(de um dos lados faça a marcação por fora e do outro lado faça marcação por dentro).

Passo 2
Meça a distância entre as hastes que serão fixadas. Meça a espessura do muro e
marque o centro. Posicione a primeira haste no centro do muro e marque os pontos
onde serão posicionados os parafusos de fixação.
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Passo 3
Faça os furos e aplique as buchas. Posicione a haste, alinhando os furos da haste com
os furos feitos no muro e fixe os parafusos.

Passo 4
Meça 2,5 m a partir da haste fixada e repita o passo 3 para instalar a próxima haste.
Repita este processo até o final da área a ser cercada, lembrando que, se houver
degraus no muro, deve-se instalar uma haste na parte superior e outra na parte inferior.

OBS.: à distância entre uma haste e outra pode variar de 2,5 a no máximo 4 m.
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Passo 5
Passe o arame ovalado Pantanal 17 x 15 pelo furo inferior da primeira haste, faça um
arremate, corte a sobra de arame para dar acabamento. Estique-o bem até a segunda
haste, passe o arame pelo furo inferior da haste intermediária, sem fazer amarração, e
assim sucessivamente até a última haste.
O arame ovalado pode ser substituído por arame farpado Nelore, Cercaço, Dyno ou Rhino.

Passo 6
Quando chegar na última haste, passe o fio pelo furo inferior, prendendo-o com um
arremate.
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Passo 7
Encaixe o rolo de concertina na haste sobre o arame inferior. Repita o passo 5 e 6,
porém passando o arame ovalado Pantanal pelo furo superior da primeira e da última
haste – não passe o fio superior pelo furo das hastes intermediárias. Deixe-o livre.
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Passo 8
Encaixe o rolo de concertina sobre o arame superior. Cuide para que a marca de caneta
feita nos dois lados do rolo fique posicionada sobre o fio superior e inferior. Com uma
pequena amarração, prenda a ponta do rolo de Concertina Morlan a primeira volta.

Em seguida, faça uma amarração para prender o rolo de concertina na primeira haste –
passe o arame zincado macio BWG 18 (1,24 mm) pelo furo superior da haste e faça o
arremate.
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Passo 9
Estique cuidadosamente o rolo de concertina até a próxima haste, sempre observando
se o risco de caneta feito nos dois lados do rolo de Concertina Morlan está corretamente
posicionado sobre o arame superior e o inferior. Amarre a outra ponta do rolo à última
haste, da mesma forma como foi feito no passo 8.

OBS.: no caso de haver hastes intermediárias, o instalador não terá dificuldades,
pois, o fio superior ficou solto da haste. Este fio superior somente será fixado após
a finalização da instalação do rolo.
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Passo 10
Fixe a concertina ao arame superior e ao inferior, fazendo arremates com arame
zincado macio. Utilize o risco feito anteriormente com a caneta para posicionar os
arremates – dessa forma, a instalação ficará uniforme.

OBS.:
Fixe a Concertina Morlan aos arames inferior e superior (de acordo com o
espaçamento entre voltas indicado na etiqueta). Siga a marca feita com caneta, para
que a instalação fique uniforme.
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*Concertina clipada
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16

Rua Cojuba, 42
04533-040 São Paulo SP Brasil
(11) 3897-1870
0800 55 4515 / sac@morlan.com.br
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