
Instalação easy click super rápida e fácil. 

1,40 m x 25 cm x 4 mm / 1 Caixa= 4,90 m²
+ 10 Unidades de perfil "U" de 1,40 m
+ 02 Unidades de emenda "H" de 1,40 m

REVESTIMENTO VINÍLICO 
DECORADO PARA PAREDE

1 ANO DE 
GARANTIA.

Comprove Fotografe Compartilhe

#REVIDSlim

Fixação com 
fita dupla face,
cola ou 
parafuso

Faça você mesmo!

www.plasbil.com.br

Não propaga fogo.

Resistente a umidade.

Facilidade de instalação.

Protege o meio ambiente.



INSTALAÇÃO DO REVID SLIM: METODO 1 - FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE

INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS  SLIM

INSTALAÇÃO DOS TUBETES DE PVC

No último perfil, caso a largura do perfil do REVID SLIM  
seja maior que o espaço disponível, corte-o usando 
um estilete no lado do encaixe fêmea de tal maneira 
que o mesmo tenha 1cm a menos que o espaço 
disponível.

Pronto! O REVID SLIM instalado com rapidez e 
praticidade.

Com o REVID SLIM ajustado, encaixe os perfis no 
Acabamento Convencional SLIM. O encaixe macho 
deve ficar voltado para o fundo do acabamento, dando 
sequência na instalação sempre encaixando o encaixe 
macho no encaixe fêmea.
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Após ajustar o comprimento da peça, aplique alguns 
pedaços da fita dupla face no verso. Procure aplicar 
nas duas extremidades e a cada 30cm para melhor 
fixação na parede.

Deixe uma folga de 5mm entre o REVID SLIM e a 
extremidade do acabamento de ambos os lados, para 
evitar ondulações devido a dilatação do revestimento.

Ajuste o comprimento do REVID SLIM de acordo com 
o tamanho do ambiente no qual será aplicado. 
Lembre-se, o REVID SLIM é produzido na medida de 
1,40m.

5 mm
cada lado

5 mm
cada lado

5 mm
cada lado

5 mm
cada lado

1-Medir

2-Alinhar 3-Cortar

OBS: Após a instalação do Tubete de PVC e do acabamento Convencional SLIM, inicie a instalação do REVID SLIM utilizando um dos 
métodos descritos na instrução de instalação abaixo.

Após a instalação do Tubete de PVC, faça a fixação do 
acabamento Convencional SLIM, para em seguida 
iniciar a instalação do REVID SLIM,  ambos devem ser 
fixados com parafusos.

O Tubete de PVC deve ser parafusado direto na parade 
com o espaçamento de 40cm entre cada peça.

Para paredes com imperfeições ou irregulares, é 
indicado a instalação do Tubete de PVC como 
estrutura de fixação do REVID SLIM.
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CORTE 450

Defina o sentido em que o REVID SLIM será instalado. 
Marque a altura em relação ao chão em que o REVID 
SLIM será instalado. A marcação deve ser feita em 
todos os cantos das paredes e, depois, marque em 
todas as paredes no mesmo nível.

Ajuste o comprimento do Acabamento Convencional 
SLIM em relação a parede e fixe o mesmo em toda sua 
extensão diretamente na parede.

Para a instalação do Acabamento Convencional SLIM, 
nos cantos faça um corte diagonal (meio esquadro, 
45º) para obter o encaixe. Caso seja necessário a  
instalação de emenda, a Emenda Rígida SLIM deve ser 
previamente instalada no local correto.

INSTALAÇÃO DO REVID SLIM: METODO 2 - FIXAÇÃO COM COLA

Com o REVID SLIM ajustado, encaixe os perfis no 
Acabamento Convencional SLIM. O encaixe macho 
deve ficar voltado para o fundo do acabamento, dando 
sequência na instalação sempre encaixando o encaixe 
macho no encaixe fêmea.
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No último perfil, caso a largura do perfil do REVID SLIM  
seja maior que o espaço disponível, corte-o usando 
um estilete no lado do encaixe fêmea de tal maneira 
que o mesmo tenha 1cm a menos que o espaço 
disponível.

Pronto! O REVID SLIM instalado com rapidez e 
praticidade.

1

2

3

Após ajustar o comprimento da peça, aplique a cola no 
verso, sempre aplicando de uma extremidade a outra 
como demonstrado na imagem.

Deixe uma folga de 5mm entre o REVID SLIM e a 
extremidade do acabamento de ambos os lados, para 
evitar ondulações devido a dilatação do revestimento.

Ajuste o comprimento do REVID SLIM de acordo com 
o tamanho do ambiente no qual será aplicado. 
Lembre-se, o REVID SLIM é produzido na medida de 
1,40m.
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2-Alinhar 3-Cortar

INSTALAÇÃO DO REVID SLIM: METODO 3 - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

Com o REVID SLIM ajustado, encaixe os perfis no 
Acabamento Convencional SLIM. O encaixe macho 
deve ficar voltado para o fundo do acabamento, dando 
sequência na instalação sempre encaixando o encaixe 
macho no encaixe fêmea.

No último perfil, caso a largura do perfil do REVID SLIM  
seja maior que o espaço disponível, corte-o usando 
um estilete no lado do encaixe fêmea de tal maneira 
que o mesmo tenha 1cm a menos que o espaço 
disponível.

Pronto! O REVID SLIM instalado com rapidez e 
praticidade.

Dúvidas? 
Acesse www.plasbil.com.br e veja nossos vídeos de 
instalação.
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Após ajustar o comprimento da peça, utilize uma 
furadeira para fazer o furo que será colocado a buxa e 
o parafuso de fixação do REVID SLIM.

Deixe uma folga de 5mm entre o REVID SLIM e a 
extremidade do acabamento de ambos os lados, para 
evitar ondulações devido a dilatação do revestimento.

Ajuste o comprimento do REVID SLIM de acordo com 
o tamanho do ambiente no qual será aplicado. 
Lembre-se, o REVID SLIM é produzido na medida de 
1,40m.
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Dependendo do tipo de decoração, pode ocorrer a sobra de acabamentos. Se esse for o seu caso, você pode descartar as sobras em local apropriado.

Bianchini Indústria de Plásticos Ltda.
CNPJ: 00.373.732/0001-27 Inscr. Est.: 138/0029322
Av. Dom Pedro II, 777 - Cep 99950-000 - Tapejara-RS
Fone: +55 (54) 3344.3500
www.plasbil.com.br 

Acesse o site e confira 
todos os modelos:

www.plasbil.com.br


