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Ref: 001 - PELÁGIA

Ref: 003 - ÉGADI

Ref: 004 - LINOSA



Ref: 005 -LAMPEDUSA

Ref: 006 -CAPRI



Ref: 007 - MARETTIMO

Ref: 008 - ELBA

Ref: 009 - GIANNUTRI



Ref: 010 - TORCELO

Ref: 011 - CRETACCIO

Ref: 012 - LEVANZO



Ref: 015 - TREMITI

Ref: 016 - ÍSQUIA

Ref: 014 - VIVARA



Ref: 018 - PONTINAS

Ref: 017 - EÓLIAS

Ref: 019 - TAVOLARA



Ref: 021 - GIUDECCA

Ref: 020 - TIBERINA

Ref: 022 - MURANO



Ref: 024 - MAZZORBO

Ref: 023 - SALINA



Ref: 026 - BURANO

Ref: 025 - LIPARA



Ref: 028 - PONZA

Ref: 027 - COMACINA



Ref: 030 - VENEZA

Ref: 029 - SICÍLIA



Ref: 032 - BARI

Ref: 031 - AREZZO



Ref: 033 - PERURGIA

Ref: 035 - CARRARA



Ref: 036 - GELA

Ref: 037 - SAVONA



Ref: 042 - GARDEN

Ref: 043 - SIENA



Ref: 044 - RAZZOLI

Ref: 045 - VULCANO



Ref: 041 - GROSSETO

Ref: 046 - ZANNONE



Ref: 038 - BARLETTA

Ref: 039 - CROTONE



001-PELÁGIA 003-ÉGADI 004-LINOSA 005-LAMPEDUSA 006-CAPRI 007-MARETTIMO

008-ELBA 009-GIANNUTRI 010-TORCELO 011-CRETACCIO 012-LEVANZO 014-VIVARA

015-TREMITI 016-ÍSQUIA 017-EÓLIAS 018-PONTINAS 019-TAVOLARA 020-TIBERINA

021-GIUDECCA 022-MURANO 023-SALINA 024-MAZZORBO 025-LIPARA 026-BURANO

027-COMACINA 028-PONZA 029-SICÍLIA 030-VENEZA 031-AREZZO 032-BARI

033-PERURGIA 035-CARRARA 036-GELA 037-SAVONA 042-GARDEN 043-SIENA

044-RAZZOLI 045-VULCANO 046-ZANNONE 049-SPARGI

038-BARLETTA 039-CROTONE

Placas com 50 x 50 cm  (4 placas por m²)

Placas com 62,5 x 80 cm  (2 placas por m²)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE  O PRODUTO

DE QUE MATERIAL SÃO FEITOS AS PLACAS
FORMIX 3D?
Trata-se de material plástico, conhecido como
Poliestireno. Material extremamente resistente
e durável, podendo ser aplicado dentro da
residência ou em áreas externas.

COMO É FEITA A INSTALAÇÃO?
A instalação é bem simples e o princípio é
muito parecido com a aplicação de papel de

parede. Os painéis são formados por placas,
que devem ser fixadas uma a uma na parede
com uso de cola. Siga os passos abaixo:
1 – As placas poderão ser instaladas inclusive
em local exposto a chuva pois ela é
impermeável podendo inclusive proteger a
parede.
3 – Observe se a parede possui caroços,
buracos ou grandes depressões que possam
colocar em risco a qualidade da instalação

das placas.
4 - Limpe a parede com pano úmido para
remover impurezas, sujeiras e pó pois isso
poderá prejudicar a qualidade da colagem.
5 - Com uma trena, régua e um lápis,
quadricule a parede como se as placas já
estivessem fixas nela. Estas linhas irão ajudar a
te guiar na fixação das placas, mantendo o
alinhamento e sinalizando onde aplicar a cola.
6 – Utilize cola de contato para fixar as placas,

aplicando uniformemente na parede com o
uso de um pincel, e em seguida, na parte
traseira da placa 3D, e não deixe excessos.(*)
7 – No espaço entre uma placa e outra ficará
uma fissura e deverá preenche-la utilizando
massa corrida PVA. Em ambientes externos,
utilize massa corrida acrílica. Limpe o excesso
de massa antes que ela endureça.
8 – Fixe mais placas até concluir o total de
placas que precisa para revestir a parede que

deseja.
9 – Se não quiser pintá-las, a instalação estará
concluída após a fixação da última placa e o
rejunte das peças.
10 - Se a instalação for em ambiente externo,
após a fixação das placas será necessário
aplicar uma seladora ou primer e pintar o
painel em seguida utilizando tinta esmalte
sintético para uso externo.

COMO CORTAR AS PLACAS?
Recomendamos utilizar uma régua e um
estilete afiado para fazer os recortes. Com a
ajuda da régua, faça uma marca um pouco
profunda na placa usando o estilete e depois

de feito, dobre a placa e ela vai se quebrar
exatamente na marca que você havia feito

anteriormente.
QUAL COLA UTILIZAR?
Cola de contato. Independente da marca,
siga sempre as orientações do fabricante da
cola.

QUAL TINTA USAR NA PINTURA?
A cor padrão de todas as placas é BRANCA, e
elas poderão permanecer sem pintura caso
queira (exceto para ambientes externos), mas

se desejar pintar, recomendamos que seja
feito depois do painel instalado na parede. A
tinta mais apropriada é a ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO, e existem milhares de tons de
cores disponíveis. Recomendamos o uso de
pistola (spray) na execução da pintura.
Havendo necessidade, você pode no futuro
aplicar nova pintura sobre a pintura anterior.

QUAL A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE?
Por ser de material plástico, assim como
rodapés e outros produtos para decoração,
nossas placas tem vida útil de muitos anos.
É muito mais resistente do que designs similares
fabricados em GESSO e FIBRA DE BAMBÚ, que
nada mais é do que papelão.
É muito mais resistente do que gesso, pois não
quebram pontas e “piriricam” como ocorre
com os materiais feito de GESSO.

IMPORTANTE:
* Siga sempre as recomendações de uso do
fabricante da cola, tinta, massa corrida e
demais produtos e ferramentas.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E LIMPA
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