
Perceba que os flutuadores possuem pontos de encai-
xe que auxiliam e servem como guias no processo de 
montagem.

Certifique-se de que todos os componentes estejam 
travados antes de levar a plataforma para a água.

Se possível, coloque a plataforma aos poucos na água, 
conforme for montando as seções. Depois de pronta, 
ela ficará muito pesada para ser levada até a água.

Dicas essenciais Peças Passo a passo

1
1

2 Confira as ferramentas envidas com o produto.

3

4

5

6 Siga a ordem exata das instruções descritas a seguir
para garantir o bom funcionamento do produto.

7

Montagem Básica

Encaixe os tampões

Insira o tampão na entrada existente em cada flutuador e utilize a
ponta contrária da Chave Estrela para rosquear a peça. Faça o
procedimento em todos os flutuadores.   

2 Organize os flutuadores por fileiras

2.1 Posicione os blocos, um perto do outro, formando fileiras.
2.2 Mantenha o logotipo do produto, que se encontra na parte superior

do flutuador, sempre no mesmo sentido e direção em todos os
blocos.

2.3 Verifique se os anéis dos flutuadores ficam alinhados entre si pelo
centro onde passarão os Pinos Maiores.

2.4 Tente imaginar como ficará a plataforma no final da montagem e
organize as fileiras seguindo o desenho do projeto. 

3 Trave as fileiras com os Pinos Maiores

3.1 Insira os Pinos Maiores por entre os anéis dos flutuadores. 
3.2 Faça pressão sobre os Pinos com os pés ou um socador ou martelo

com pontas de borracha. 

3.3 Finalize com a Chave de Travamento, girando-a em 45°.

Com as fileiras de flutuadores apenas encostadas uma na outra,
insira os Pinos Menores em seus devidos lugares. Não é necessário
fazer força. Os Pinos Menores serão travados somente na execução
do 5º passo da montagem.

4 Aproxime a fileira seguinte e insira os Pinos
Menores

Componentes

Acessórios

Ferramentas

Pino Maior Pino Menor

ParafusoPorca

Guarda-Corpo

Chave De
Travamento

Chave De SolturaChave Estrela

Anel Metálico
Para Estacas

Cunho De
Amarração

45º

Escada

Tampão

Flutuador
Confira quantidade de componentes e de acessórios de 
acordo com o projeto que enviamos para você no 
momento da compra.

Monte a plataforma no mesmo local onde será realiza-
da a instalação, sobre uma superfície plana e próximo 
da água.

Meio Bloco

Barra De
Proteção
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Insira os Pinos Maiores por entre os anéis dos flutuadores para
conectar as fileiras e formar novas seções. Siga esse passo a passo
até montar todo o formato da plataforma.

Ao montar toda a plataforma, no formato e tamanho desejados,
insira as Barras de Proteção, Parafusos e Porcas para finalizar a
estrutura.

5 Conecte as fileiras com os Pinos Maiores

6 Finalize com as Barras de Proteção,
Parafusos e Porcas

Casos Especiais
Uso do Cunho de Amarração

Uso do Guarda-Corpo

Uso de Anel Metálico Para Estacas

Uso de EscadaUso de Meio-Bloco

Casos Especiais

www.pierplas.com.br

Certificado de garantia

Asseguramos ______ de garantia sobre os itens 
descritos na NF de nº ____________ produzidos 
na Indústria Mecânica NTC Ltda, com execeção 
dos acessórios.

Sua montagem, utilização e cuidado devem 
estar de acordo com as instruções do manual do 
produto, respeitando suas especificações e 
características.

Esta garantia se revoga em caso de utilização 
indevida, bem como de montagem irregular e 
aplicação excessiva de peso. 

Assistência Técnica
Caso necessite de auxílio técnico ou queira realizar 

uma nova compra do produto, solicite 
atendimento através dos seguintes contatos:
+55 54 3027 8882 | pierplas@pierplas.com.br

www.pierplas.com.br


