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INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO
Itens analisados

Método de ensaio

Protocolo

Data

Absorção de umidade (Imersão de 24h)
Coeficiente Expansão Linear (ΔT= 60ºC)

ASTM D 570-98

152

30/06/2011

%

3,4

ASTM E 831-14

LCP15-000203

20/04/2015

µm/(m°C)

31,2

Flamabilidade

ASTM D 635-10

Densidade Óptica de Fumaça

ASTM E662

1909119-0/001

27/11/2019

Índice de propagação de chama

ASTM E 84

103618669SAT-001

16/08/2018

-

185

Densidade

ASTM D 1622-14

000.830/15

21/03/2016

mm/min

0,54

01240.000439/2014 29/03/2016

Unidade

Resultado

-

HB

-

332,8

Resistência ao impacto (lascamento)

ISO 10545

3616/18

09/07/2018

Coef. Restituição

0,57

Resistência ao Impacto IZOD

ASTM D 256-10

000.834/15

12/09/2016

J/m

12,25

Resistência à Flexão

NBR 13818/97 Anexo C

3616/18

12/09/2016

N/mm²

8,6

Resistência ao manchamento

NBR 13818/97

6007/18

30/10/2018

Limpabilidade

1

Exposição à luz ultravioleta B

-

3617/18

02/08/2018

Horas

72

Conteúdo reciclado pós consumo

94%

Conteúdo virgem

6%

Desconstrução seletiva e reuso

Sim

Rotulagem de Produto (Tipo I)

Sim

Rotulagem de Produto (Tipo III – EPD)

Não

Relatório de Avaliação de Ciclo de Vida

Não

NBR ISO 14.040

DESCARTE DO PRODUTO
Reciclabilidade

100%

3
Logística Reversa
Classificação CONAMA 307
Classificação Resíduos Sólidos –
NBR10.004

Sim
Classe B
II B

DESCARTE EMBALAGEM – Papel/Papelão/Plástico
Reciclabilidade
Classificação CONAMA 307
Classificação Resíduos Sólidos – NBR
10.004

•
•

100%
Classe B/Classe
B/Classe B
II A/II A/ II B
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MANUAL DE INSTALAÇÃO – COLEÇÃO SIX

A aplicação da COLEÇÃO SIX pode ser feita em ambiente interno.
Siga as orientações abaixo deste Manual Instalação:
1 – Verificar se estão disponíveis todos os materiais necessários para a aplicação, tais
como:








Peças em quantidade suficiente;
Super Adesivo Santa Luzia;
Lixa grão 36;
Pano para limpeza;
Linha de Nylon (linha de pesca);
Régua de nível
Arco de serra com dentes pequenos (para cortar o SIX, quando necessário)

2 – Verificar se a superfície aonde será feita a aplicação está completamente seca e se
não existe infiltração. Caso haja infiltração, a manutenção deverá ser realizada primeiramente
na superfície. Para os casos que se necessite impermeabilizar a superfície, verificar se o
impermeabilizante é compatível com o Super Adesivo Santa Luzia.
Obs: Sugerimos que a cor da parede seja semelhante a cor do acabamento do SIX
escolhido.
3 – Lixar a superfície sobre a qual serão assentados os SIX, de modo que ela fique lisa,
sem “caroços” por exemplo, e que prejudiquem o perfeito assentamento.
4 – Passar um pano seco na superfície para remover o pó.
5 – Fixar uma linha de Nylon e esticar até o fim da superfície que se deseja fazer a
instalação, amarrando de modo que sirva de guia de alinhamento para a instalação do SIX.
6 – Apoiar a régua de nível sobre a linha para confirmar o alinhamento. Caso não esteja
alinhada corretamente, alterar a fixação de uma das pontas da linha de Nylon até encontrar
alinhamento.
7 – Depois de nivelada a linha de Nylon, utilizar a mesma como guia de alinhamento.
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8 – No verso do SIX, aplique o um cordão de Super Adesivo Santa Luzia de 4mm de
espessura conforme indicado abaixo, deixando mais ou menos, 2cm das bordas da peça.

9 – Manter o SIX pressionado (alguns segundos) contra a superfície até que o mesmo se
mantenha sozinho sem qualquer apoio.
10 – Deixar o espaçamento mínimo do 1mm entre as peças.
11 – Uma vez instalados TODOS os SIX para esta guia de alinhamento. Retirar a guia e
fixar uma segunda guia de alinhamento, para orientar os próximos SIX que serão instalados.
Realizar este procedimento até finalizar a instalação da superfície desejada.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR
Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as
recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos
e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).
Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à
disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços.
Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer
forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da
inteira responsabilidade dos profissionais contratados.
Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer
forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de
serviços por parte de instaladores autônomos.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do email, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

REVISÃO 03/18-01
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Termo de Garantia – Coleção SIX

Os produtos SIX da Santa Luzia possuem as seguintes garantias de fábrica:
Defeito de Fabricação
1.

Entende-se como defeitos de fabricação, anteriormente a instalação/uso do produto, os
seguintes itens expostos abaixo:









Variação de tonalidade da pintura em uma mesma peça ou entre peças de mesmo lote;
Peças trincadas (na face do acabamento);
Peças quebradas;
Peças manchadas (para acabamentos em cor única);
Peças com pintura desplacada (tinta original de fábrica Santa Luzia);
Peças mofadas;
Peças empenadas (diferença superior a 1 cm de ponta a ponta)

A garantia será proporcionada, somente em situações que o manuseio e a estocagem
seja feito de acordo com o descrito na ficha técnica. O SIX também não poderá ter contato
com produtos/agentes químicos, tais como: soda, ácidos, agente corrosivos, óleos, entre
outros...
Para todos os itens expostos acima no item 1, a Santa Luzia proporcionará aos seus
clientes a garantia. A Santa Luzia deve ser contatada dentro do período de 48 horas. O prazo
de 48 horas será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

Atenção: Produto instalado é considerado produto aceito !

2. Entende-se como defeitos de fabricação, após a instalação do produto, os seguintes itens
expostos abaixo:





Aparecimento de bolhas;
Aparecimento de furos por pragas (cupins e brocas);
Apodrecimento;
Desplacamento/descolamento da tinta original de fábrica.

Para todos os itens expostos acima no item 2, a Santa Luzia proporcionará aos seus
clientes a garantia de 05 anos. O prazo de 05 anos será contado a partir da data de emissão da
Nota Fiscal de compra do produto.
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3.











A garantia de fábrica NÃO cobre os seguintes itens expostos abaixo:
Instalação diferente da recomendada pela manual de instalação do fabricante disponível
no site da empresa;
Perda de brilho do acabamento;
Mau uso do produto;
Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
Pintura realizada pelo cliente;
Variação dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
Assentamento inapropriado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
Diferença de acabamento entre amostras e produto;
Instalação do produto onde o mesmo ficará submerso;
Aplicação do produto em superfícies que não estejam secas e com infiltrações. As
mesmas devem estar isentas de poeira, fungos, gorduras, óleos, excesso de massa e
partes desagregadas.

Obs 1: Entende-se que qualquer mudança de tonalidade do produto, instalado em locais onde
existe a incidência direta da luz solar, é considerado normal.
Obs 2: Não será concedido a garantia em instalações que não respeitarem o espaçamento
mínimo de 1 mm entre peças.
Obs 3: Não será concedido a garantia em instalações realizadas em superfícies com
infiltrações.
Obs 4: Não deve ser feita a limpeza com: lava jato de pressão, escovas de cerdas duras, escova
de aço, entre outros...
A garantia dos produtos para o item 2, será fornecida para instalações que cumpram
todas as recomendações apresentadas no manual de instalação. A Santa Luzia não se
responsabiliza pela instalação do produto.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações
feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site
(www.industriasantaluzia.com.br).
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Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição
dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui
instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se
responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos
profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer
forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de
serviços por parte de instaladores autônomos.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou
pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

VERSÃO 03/18-01
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