
 

Guia de Orientação 
para Ajustes de Bordas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as quinas em ângulo de 90°, a peça 
Quina se encaixa perfeitamente, corrigindo 

qualquer formação pontiaguda. 
Em quinas com angulação diferente de 90°, 

peças retangulares ajustadas se fazem 
necessário. 

Para os cantos de 90° utiliza-se a peça 
Canto Reto. 

Em alvenarias curvas com raios 
incompatíveis às cunhas existentes, devem 
ser usadas peças retangulares ajustadas. 

Toda peça de cunha (curvas) 
normalmente necessita de ajuste, 
uma vez que dificilmente o raio de 
curvatura da alvenaria será 100% 

compatível com a da peça. 

Em cantos cuja angulação seja 
diferente de 90° deverão ser 

assentadas peças retangulares 
cortadas para ajuste. 



 

 

 
 

 

 

  

Linha Niteroi Linha Ipanema Linha Recife 

Linha Leblon Linha Riviera 



 

 

Fita de PU 
Expandido 
L=20mm  
H=10mm 

Uso de fita de PU Expandido 
como vedação 

Cantos chanfrados são 
corrigidos com peça única 

Contrapiso nivelado 

ao perfil 
Borda nivelada, com melhor 
aderência de argamassa e 

sem pressionar o perfil 

Perfil plástico para 
piscinas de vinil 



     

  

Iniciar sempre pelo centro da curva da alvenaria. Assim, quaisquer 
ajustes nas extremidades serão iguais ou proporcionais. Referência 

de posicionamento da linha de recuo (15mm) na curvatura: 

 Côncava – extremidades da linha na curva 
 Convexa – centro da linha na curva, extremidades com 

mesma distância da curva 
 
O recuo de 15mm tem a função de “quebra-onda” que impede 
grande quantidade de transbordo de água. 
Quanto menor a largura resultante, menor o efeito de facetamento, 
principalmente em curvas convexas. Em curvas com raios de 
medida de 1 metro ou menores, é aconselhável cortar as peças ao 
meio antes do ajuste em cunha. 

Traçar as linhas de referência para posicionar corretamente em relação à 

alvenaria. Esta técnica pode ser usada para qualquer formato de peça. 
Para garantir a integridade das peças e maior facilidade de manuseio, 

é aconselhável que sejam feitos moldes do contorno da base das peças 
à serem ajustadas em material leve e com alguma rigidez, como o 

papelão. Ao menos 3 moldes para cada situação. 

Curva Côncava

 

Curva Convexa

 



 

 

Posicionar os outros moldes conforme os pontos coincidentes das linhas de recuo laterais e frontal. 
O ponto de encontro das faces frontais (seta amarela) definirá o traçado de corte do molde central. 

Após conferir o posicionamento com os 3 moldes cortados, eles definirão os cortes nas próprias peças. 



 

 

 

Qualquer situação de ajuste pode ser 
resolvida com esta mesma técnica, 

garantindo um excelente acabamento e 
harmonia do revestimento. 

Para maiores detalhes estaremos 
sempre à disposição através dos 

seguintes contatos: 

 

contato@adamadesign.com.br 
 

55-15- 3202.8170 
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