
DESCRIÇÃO
O listelo/faixa decorativa Luxor é um per�l decorativo de 20mm 

de vista para uso em muros e paredes interiores. Disponível na 

versão Aço Inoxidável Qualidade AISI304 e em Alumínio Liga 

6063 T5 Anodizado Mate.

PERFIL

USOS/ APLICAÇÕES
Pode ser utilizado como faixa metálica ou acompanhando cerâ-

micas.

Usos:

Listelo/faixa decorativa Luxor de alumínio em paredes de inte-

rior

Listelo/faixa decorativa Luxor de aço inoxidável em paredes de 

interior e exterior.

VANTAGENS
• Conferem uma estética elegante aos espaços criando desenhos 

únicos nos muros e paredes.

• Oferecem bordas perfeitamente retas.

• Podem ser colocadas na vertical e horizontal acompanhando as linhas retas dos revestimentos.
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MODO DE COLOCAÇÃO
1. O listelo Luxor é utilizado em revestimentos cerâmicos de 9 

mm ou maiores espessuras. Se o revestimento tiver uma espessu-

ra menor, o perfil sobressairá da superfície.

2. Coloque as peças cerâmicas até a posição/ altura desejada, 

onde o listelo se instalará como uma faixa metálica decorativa.

3. Aplique cimento na parte posterior do per�l, preencha-o com-

pletamente, coloque-o e pressione.

4. Coloque a seguinte fila de revestimento deixando uma junta de 

2mm para preencher com rejunte.

5. Elimine imediatamente os restos de material adesivo das zonas 

visíveis.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
É imprescindível a limpeza do material imediatamente após da 

sua instalação para evitar que os restos de concreto/argamassa 

ou as partículas de ferro procedentes de esponjas de limpeza ou ferramentas possam causar corrosão.

Para aplicações em exteriores como fachadas, as precipitações são um produto de limpeza eficiente. Preste 

especial atenção a zonas de difícil acesso e assegure-se de que eliminará todos os restos de pó e demais 

elementos.

Para aplicações em interiores, pode-se usar água com detergente ou sabão líquido para eliminar a sujeira e 

possíveis impressões digitais que tenham ficado marcadas.

Nos acabamentos de alto brilho pode-se utilizar um limpador de vidros/cristais.

Sempre que limpar o aço inoxidável, assegure-se de enxaguá-lo bem e secá-lo totalmente para evitar que 

�que manchado.

Não recomendado o uso de:

• Lã de aço, já que pode riscar a superfície.

• Ácido clorídrico ou produtos de ferro em contato prolongado.

• Materiais que contenham cloruros.

• Acelerantes do cura que contenham cloruros.

• Limpadores de aço comum para aço inoxidável.
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Para maior informação sobre medidas e cores, ingresse em:
www.atrimglobal.com
Videos de colocação disponíveis em: www.youtube/atrimsa


