
Armazenamento, utilização e manutenção

As placas CELENIT são fabricadas para garantir as melhores 
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As placas de CELENIT são entregues em paletes com proteção 
de cartão e fixadas com cintas plásticas. O material deve ser
transportado em camiões cobertos, com as placas bloqueadas
em invólucros de segurança para evitar a movimentação de
paletes durante o transporte.
As paletes são sobreponíveis entre si, mas apenas uma sobre a
outra. A carga e descarga e o manuseamento das paletes deve 
ser feito com bastante cuidado. É necessário o uso de contentores
para transporte marítimo e aéreo.
Após a entrega, verifique se o tipo e a quantidade correspondem 
aos documentos de transporte e verifique o estado das placas.

Antes da instalação

de cartão durante o armazenamento das paletes no local de
trabalho. Uma vez que a palete tenha sido aberta, recomendamos
colocar um peso sobre a mesma. As placas Celenit devem ser
movidas e armazenadas nas paletes, numa superfície plana e seca.
Sob nenhuma circunstância as placas podem ser armazenadas
ao ar livre, na vertical, diretamente no chão ou em espaços
com elevada humidade. A proteção de cartão não protege do clima,
devendo a palete permanecer num local coberto e protegido.

É necessário remover as placas das paletes com bastante 
cuidado. As placas devem ser manuseadas uma de cada vez
usando ambas as mãos com luvas novas ou as mãos limpas. 
É bastante fácil ocorrer danos nas bordas das placas ou na 

mudanças dimensionais mínimas devido a mudanças repentinas
nas condições ambientais internas, portanto a temperatura e
a humidade relativa do espaço devem permanecer o mais
constante possível.
É aconselhado montar os painéis quando as obras estiverem
concluídas e após a instalação de todos os equipamentos e
janelas. Os painéis devem permanecer no espaço de instalação
durante dois ou três dias, para se acostumar com as condições

Proteja as paletes
do clima

Utilize sempre luvas novas
ou as mãos limpas

As paletes podem ser sobreponíveis
entre si a uma altura de 250 cm, no 
máximo

Não coloque as placas no chão
ou na vertical contra uma parede

Para mais informações, contacte
o departamento técnico CELENIT:
techsupport@celenit.com

Bater nos cantos das paletes
pode danificar as placas

Operação inicial

Instruções para as placas de absorção acústica CELENIT

condições de carregamento, condições de transporte e descarga.

Qualquer reclamação de qualidade deve ser reportada à Celenit
antes da instalação das placas.

Transporte

Recomendamos não retirar as cintas plásticas nem a proteção

pintura ao remover a embalagem ou acidentalmente bater nas
placas.

Aclimatização
A composição natural dos painéis Celenit podem causar

do espaço. É de evitar aumentos súbitos da temperatura após
instalação dos painéis.
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É necessária a limpeza dos painéis para remover impurezas ou 
poeiras do interior da porosidade dos painéis. Pode ser utilizado
um aspirador de pó para eliminar todos os resíduos de poeira 
e um pincel para retocar a tinta onde é necessário cobrir os
parafusos ou arranhões.
É fornecido um balde de tinta com as placas pintadas. Ao retocar
a cor é necessário cuidado para não obstruir as cavidades do painel.

Os painéis Celenit mantêm as suas características físicas e  
estéticas ao longo do tempo. Podem ser limpos periodicamente
com um aspirador com escova, um pano eletroestático ou  
ligeiramente húmido.
Também é possível retocar os painéis instalados. É aconselhável
utilizar cores  acrílicas à base de água e seguir as instruções na
página ‘’Cores’’ disponível na área de downloads no site:
www.celenit.com.

Os painéis danificados podem ser substituídos. No entanto, devido
às características naturais das placas, podem existir algumas
diferenças de tonalidades se algumas placas forem substituídas
após um período de tempo.

Depois da instalação

Manutenção

Os dados desta ficha técnica estão corretos no momento da publicação. A Celenit S.p.A. aperfeiçoa continuamente os produtos, portanto, esta ficha técnica pode ser atualizada

sem aviso prévio. Por favor, entre em contacto com a nossa assistência técnica para obter a última publicação.

As placas Celenit podem ser instaladas utilizando estruturas 
padrão ocultas ou visivéis (perfis metálicos T e C ou ripas de
madeira). Podem ser suspensos ou em aderência a tetos ou
paredes.
As placas têm um lado que deve ficar visível (frente do painel) e
o lado que deve ser colocado contra a estrutura. O verso da placa
normalmente tem o logotipo da Celenit ou tem marcas de calibração.
A frente pode ser pintada e/ou ter bordas trabalhadas. Na ausência
de tinta ou bordas, a frente pode ser identificada pela disposição
na palete: a frente dos painéis está voltada para o topo e a parte
de trás está voltada para a palete.
Não inverta ou misture os painéis. Siga as instruções para o 
método escolhido disponível em: www.celenit.com
Instale as placas depois de ter instalado todos os sistemas técnicos 

circular. Se necessário, as bordas podem ser chanfradas com
uma lixa de grão médio. Os furos para a iluminação podem 
ser cortados, colocando a fresa na frente (lado visível das placas).
É necessário trabalhar em condições limpas, principalmente
com ferramentas de corte. No local de manuseio, o corte,
chanframento e fresamento devem ser feitos com muito cuidado,
limpeza e profissionalismo para manter as características estéticas
dos painéis.

Instalação

Armazenamento, utilização e manutenção
Instruções para as placas de absorção acústica CELENIT

(ar condicionado, aquecimento, iluminação) no teto.

Cortar, fresar e chanfrar as arestas
As placas podem ser facilmente cortadas à mão ou com serra

http://www.celenit.com
http://www.celenit.com
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