
MANUAL DE INSTALAÇÃO

FACHADAS
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CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO:

DICA: é possível obter um resultado estético mais interessante se a fachada  
for aplicada sobre uma parede escura. Sugere-se pintar a parede antes de 
aplicar a fachada sobre uma parede clara.
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As tábuas das linhas Mandi e Baró têm como principal função a aplicação  
de revestimento em fachadas, forros ou lambris em superfícies planas.

Em caso de superfícies irregulares ou fixação em locais abertos ou vazados, 
um engenheiro ou um arquiteto deverá ser consultado.

É importante certificar-se que as perfurações para instalação da fachada 
não irão prejudicar o sistema hidráulico ou elétrico da construção. Para  
isso, verifique o projeto original das instalações no local.

As peças Madenwood podem ser perfuradas, serradas ou fresadas 
com as máquinas normais e tradicionais para madeira natural.

Veri�que antecipadamente as condições de uso das ferramentas de corte e �xação.

Con�ra paredes, esquadros e nivelamentos do local antes da montagem, conforme projeto 
executivo.

Não utilize tábuas e rodapés como parte estrutural.

Este produto pode manchar. Caso isso ocorra, recomenda-se lixar a superfície. O 
envernizamento do material ameniza manchas.

Frágil: cuidado ao manusear as tábuas para não dani�car frisos ou extremidades do produto.



ARMAZENAGEM

As peças Madenwood devem ser armazenadas numa superfície plana. A 
armazenagem em superfície irregular pode ocasionar o empenamento das peças.
 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Como qualquer tipo de material externo, os perfis Madenwood sofrem 
variações térmicas. As temperaturas de sua superfície dependem da 
intensidade e duração da exposição à luz solar e da cor do material.
 

CARACTERÍSTICAS DE COLORAÇÃO

O produto possui diferença padrão de tonalidade entre peças e lotes.      
A coloração está suscetível a desbotamento gradual.

O emprego das instruções contidas 
neste manual irá proporcionar a  
correta instalação do produto e 
garantirá o resultado final de acordo 
com as expectativas.

O entendimento das instruções 
certifica a durabilidade das  tábuas, 
estruturas e demais acabamentos 
dos materiais Madenwood.

Recomendamos que a instalação seja feita com mão de obra especializada.

INFORMAÇÕES GERAIS:2

madenwood.com.br

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL



REVESTIMENTO DE FACHADA:3
O primeiro passo é escolher o perfil a ser usado em seu projeto:

DEPOIS, ESCOLHER A FACE DA TÁBUA E A COR:
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Aplicações: 
brises, painéis, 
fachadas e 
aplicações especiais.

Aplicações: 
brises, painéis, 
fachadas e 
aplicações especiais.

Medidas:
10x2x220 cm

• Vão de 50 cm

• Fixação por espaçadores

• Peso estimado do
  perfil: 3,5 kg 

Medidas:
5x2x220 cm

• Vão de 50 cm

• Fixação por espaçadores

• Peso estimado do
  perfil: 1,8 kg 

Mandi
Mini
Mandi

Aplicações: 
brises, painéis, 
fachadas e 
aplicações especiais.

Brise

• Vão de 1 metro

• Peso estimado dos perfis: 
- Barrote: 3,2kg
- Estaca trama: 3,4kg

Aplicações: 
forros e fachadas de 
acabamento contínuo.

Baró

Medidas:
14x1x220 cm

• Vão de 50 cm

• Fixação Macho e Fêmea
  e presilhas metálicas

• Peso estimado do
  perfil: 1,5 kg 

Cores:Texturas:

Tabaco

Sucupira Cinza
Claro

Cinza
Escuro Ébano

Faia JatobáCumaru

Escovada Ondulada Plotada

Cores:Textura:

Tabaco

Sucupira Cinza
Claro

Cinza
Escuro Ébano

Faia JatobáCumaru

Escovada

Medidas:
Barrote: 5x3x220 cm
Estaca Trama: 6x4x220 cm



REVESTIMENTO DE FACHADA:3
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DIFERENÇA ENTRE FACHADA E BRISE

CHAMAMOS DE FACHADA:
Utilizando os fixadores na horizontal, a fresta 
fica de 0,8 a 1,0 cm de espaçamento. 

As tábuas devem obrigatoriamente estar 
fixadas sobre uma estrutura (barrotes). Seja ela 
de madeira natural, metálica ou Madenwood. 
Essa estrutura deve estar com a distância 
máxima de 50 cm para poder, então,  receber as 
tábuas Madenwood e não causar deformações.

CHAMAMOS DE BRISE:
Utilizando os fixadores na vertical a fresta 
fica com 5 cm (para mais ou para menos)  
de espaçamento. 

CHAMAMOS DE FACHADA (CONTÍNUA):
A utilização das presilhas metálicas 
proporciona um acabamento uniforme 
(somente em tábua Baró).



Parafusar o primeiro fixador (espaçador) na 
ponta  de cada linha de estrutura para iniciar 
a colocação das tábuas na sequência. Faça 
esse processo de baixo para cima. O ideal é 
deixar o parafuso frouxo. 

Encaixe a tábua nos fixadores (espaçadores) 
e, então,  aperte o parafuso. Os fixadores 
devem ser colocados a cada encontro de 
estrutura com tábua.

Repita o procedimento dos fixadores até o 
fim da fachada alternando entre tábuas.
ESPAÇADOR: se for fachada, coloque na 
horizontal.

ESPAÇADOR : se for BRISE, coloque na vertical.
Alterne, também, até o fim do brise.

No caso da tábua Baró: comece com a primeira 
tábua posicionada com  o lado convexo (fixação 
"macho") voltado para  baixo. A primeira fileira 
de tábuas deve ser  fixada ao barrote na parte 
inferior, com  parafuso ou pino, sobre a 
extremidade  convexa (fixação "macho").

REVESTIMENTO DE FACHADA - BRISE:4
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REVESTIMENTO DE FACHADA - BRISE:4
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Com a tábua Baró, faça a fixação das 
presilhas, encaixando-as com o fecho "fêmea".

Cada tábua deve conter um (1)  parafuso fixado 
diretamente na tábua e  na estrutura, em ângulo 
de 45º. Para servir de ancoragem, essa fixação 
deve ser efetuada referencialmente na  metade 
do comprimento da tábua. Quando está 
ancorada, a tábua tem liberdade de dilatação 
sem movimentação. Ao expandir ou contrair,  a 
tábua continuará em sua posição original.

Quando houver emenda de tábua, deve-se 
colocar uma estrutura dupla, além de um 
fixador para a tábua que termina e outro 
para a tábua que começa.

Sempre no topo, finalize com o espaçador na 
horizontal, no caso dos brises, ou com um 
parafuso direto na tábua.

Os brises em ângulo podem ser fixos ou 
móveis. De qualquer forma, a estrutura deve 
ter uma regra: as tábuas devem estar fixadas 
à estrutura a cada 50 cm, no máximo, e a 
fixação das tábuas deve ser feita direto na 
tábua com parafuso.



ACABAMENTOS:5

Para aderir às cantoneiras, aplique 
cola nas faces internas.

Atenção: a cantoneira poderá 
deslocar-se com o passar do 
tempo. Para  reforçar a fixação, 
recomenda-se colocar  um parafuso 
pequeno na cantoneira, a cada 50 
cm,  fixando-o no barrote, ou  
utilizar a pinadeira de pressão.

Nos casos de revestimentos que se 
encontram nas quinas de paredes, 
pode-se cortar a tábua em 45° para 
o acabamento de quina.

Ou utilizar a peça Cantoneira.

Texturas:

LisaEscovada
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Medidas:
4x3x300 cm

• Fixação por parafuso
  ou cola

• Peso estimado do
  perfil: 0,9 kg 

Cantoneira

Cores:

Tabaco

Sucupira Cinza
Claro

Cinza
Escuro Ébano

Faia JatobáCumaru



ESTRUTURA EM BARROTES:6
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Medidas:
5x3x220 cm

Estrutura rente
ao contrapiso.

Barrote

• Peso estimado do
  perfil: 3,2 kg 

Planeje a instalação: faça a 
marcação na parede do local 
onde deverão ser fixados os 
barrotes.
É importante certificar-se que 
as perfurações para instalação 
dos  barrotes não irão 
prejudicar o sistema hidráulico 
ou elétrico da construção. Para 
isso, verifique o projeto original 
das instalações no local.

Planeje onde estarão as  
emendas das tábuas, pois em 
cada emenda deve  haver 
barrote duplo e  fixador duplo 
(um barrote para a tábua  que 
termina e outro barrote para a 
tábua que começa). Faça as 
marcações no local onde 
deverão ser fixados  os 
barrotes.

Posicione o barrote no local a 
ser fixado.

Faça um furo com a broca n° 6 
até chegar à parede.  A distância 
entre os furos não deve ser 
maior que 50 cm.

Textura:

Lisa

Cor:

Tabaco



Faça um furo com broca n° 8 para concreto,  
aproveitando a marcação do furo anterior 
(sem o barrote), perfurando de 40 a 50 mm.

Insira a bucha n° 8 na parede.

Adicione o parafuso grande até ficar rente à 
superfície do  barrote. Repita os passos 
anteriores para todo o espaçamento da área 
da fachada, inclusive em suas extremidades.

Os barrotes não devem passar dos 50 cm de 
distancia entre eles. 

ATENÇÃO: o barrote deve sempre estar 
totalmente apoiado numa  superfície 
plana e devidamente nivelada.
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ESTRUTURA EM BARROTES:6



ATENÇÃO: o uso de alta pressão da água 
pode resultar em danos irreparáveis.

CUIDADOS PÓS-INSTALAÇÃO:7
SOBRAS DE MATERIAIS 
Uma vez instalado, não se recomenda a retirada do material para uma nova 
instalação, pois as peças reutilizadas poderão apresentar imperfeições 
provenientes de  parafusos previamente fixados.
Após a instalação, deve-se fazer a limpeza do local e todos os resíduos e sobras  
devem ser recolhidos, incluindo parafusos não utilizados, que podem riscar a 
superfície das tábuas.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  
Recomenda-se a manutenção periódica, com limpeza de poeira, folhas, detritos  
orgânicos ou outros materiais que obstruam a ventilação adequada das peças,  
inclusive nos espaçamentos entre tábuas, quando existirem. O acúmulo de 
sujeira  ou contaminantes particularmente agressivos pode causar manchas 
superficiais, além de provocar prejuízo estético ao produto.

A limpeza dos produtos Madenwood é simples, basta utilizar água e sabão.  NÃO 
deve ser utilizado nenhum tipo de solvente ou produto corrosivo para limpeza, 
pois pode causar manchas no produto.
Para limpezas mais profundas, podem ser utilizadas máquinas de pressão, com  
jatos d'água não direcionados. Seguir o sentido do acabamento das tábuas e usar  
bocal com leque de abertura superior a 14 cm, ângulo de 45° e distância  superior 
a 30 cm.

Em caso de difícil limpeza, recomendamos a utilização de álcool 96º GL diluído 
em  água e embebido em um pano macio, tomando-se o cuidado durante a 
limpeza  para não provocar abrasão dos produtos.
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CERTIFICADO DE GARANTIA8
1. A MADENWOOD possui excelência na fabricação de produtos de alto padrão, 
oferecendo garantia para defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) 
dias corridos, contados a partir da data de entrega do produto. 
    É de fundamental importância que as instruções do manual sejam atendidas, 
proporcionando a funcionalidade adequada ao produto. A MADENWOOD 
adicionalmente oferece garantia exclusiva de 10 anos contra defeitos, desde que 
comprovadamente provenientes de ATAQUE DE FUNGOS OU PRAGAS (bactérias 
e cupins) e apodrecimento. Esta garantia contratual cobre apenas produtos à 
base de madeira biossintética, excluídos os acessórios plásticos, os fixadores 
metálicos, as colas e quaisquer materiais com outra composição. 

2. Peças substituídas em atendimento à garantia, seja pela fábrica ou por seus 
revendedores terão apenas seu prazo de garantia legal de 90 dias corridos 
contados a partir da data de retorno do produto ao cliente. A garantia do objeto 
deste certificado NÃO cobre custos de instalação, remoção, reinstalação, variação 
de cores ou tonalidades de produtos novos em relação aos produtos antigos. 

3. A MADENWOOD concede esta garantia exclusivamente aos produtos 
comprados no mercado brasileiro, desde que a solicitação de garantia venha 
acompanhada dos seguintes documentos: Nota Fiscal da Venda; Declaração 
explicando o defeito; Documento legalmente exigido para remessa do produto 
com defeito. 

4. Para produtos comprados de revendedores, a garantia deve obrigatoriamente 
ser solicitada ao revendedor que efetuou a venda, acompanhada 
necessariamente dos documentos descritos no item 3 supracitado. 

5. Para produtos comprados diretamente da fábrica, os mesmos deverão ser 
encaminhados à MADENWOOD, acompanhados necessariamente dos 
documentos descritos no item 3 supracitado. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA8
6. Não há direito à garantia nas seguintes situações: descoloração ou variação de 
cor ou tonalidade do produto; manchas ou desbotamento de qualquer natureza; 
empenamento do material por qualquer motivo; riscos ou marcações nas peças; 
danos, quebras ou lascas no material (se o material for entregue danificado, a 
entrega deve ser recusada no ato pelo destinatário); deterioração do material por 
utilização de produtos corrosivos, solventes de limpeza ou qualquer produto não 
especificado no Manual de Especificações Técnicas; exposição a temperaturas 
elevadas ou extremas (acima de 45 ºC ou abaixo de 0 ºC). 

7. Depois da análise de todas as informações, a MADENWOOD tomará uma 
decisão acerca do chamado de garantia. Quando necessário, será gerado um 
Laudo Técnico, informando o resultado da avaliação técnica do produto 
analisado. A MADENWOOD poderá solicitar informações adicionais. 

8. O frete e o seguro de envio do produto danificado até o revendedor ou a 
fábrica serão por conta do cliente. 

9. Nos casos de defeitos não cobertos pela garantia ou no caso de defeitos 
relatados no chamado de garantia não serem constatados (hipótese esta que 
exclui a garantia), o frete e o seguro de retorno do produto também serão de 
responsabilidade do cliente. O produto então ficará disponível por 60 dias 
corridos a partir da emissão do comunicado. Não havendo a busca do produto 
nesse prazo, será considerado abandonado e será descartado. 

10. Esta garantia não cobre qualquer instalação, remoção ou reinstalação do 
produto. A MADENWOOD não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela 
instalação do produto, mesmo quando efetuada por instalador treinado em curso 
realizado pela MADENWOOD, tendo em vista que o treinamento dos instaladores 
é mera cortesia da fábrica para divulgar as especificações técnicas e orientações 
sobre a correta instalação do produto, sendo o treinamento promovido a todos os 
interessados sem qualquer critério de qualidade dos profissionais treinados.

MADEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA PLÁSTICA LTDA.
 CNPJ: 10.278.073/0003-65 - Av. Taurus, nº 40 (Rod. BR 116, km 137) - CIMAN

CEP: 83800-000 - CAIXA POSTAL: 13058 - Mandirituba - Paraná - Brasil 
Telefone: (41) 3045-4050 / (41) 3633-1880 

Este documento é aplicável somente em território brasileiro, estando sujeito à legislação brasileira.


