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Perfil Longitudinal
Escala: 1:100

Terreno natural

Seção Transversal BB
Escala: 1:100

Seção Transversal CC
Escala: 1:100

Como colocar os Gabiões Caixa
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Encha em

etapas.
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IMPORTANTE Nos gabiões caixa de 0,50m de altura faça o enchimento em 2 etapas

LEMBRE-SE

Não encha um elemento sem

Desdobre o

gabião caixa sobre uma

superfície rígida e plana,

tirando as eventuais

irregularidades.

Levante as laterais

e diafragma para

formar uma caixa.

Junte os

cantos

superiores

com os arames

grossos

que saem

dos mesmos.

Lateral

Lateral

Diafragma

Tampa

Alicate

de 10"

Fixe o arame de

amarração na parte inferior

da junção dos cantos e

costure-os alternando voltas

simples e duplas

a cada malha.

Costure vários

gabiões caixa em

grupos e coloque-os

junto aos já

colocados

costurando-os

entre si sempre

com o mesmo tipo

de costura.

Gabiões já colocados

Para obter um bom acabamento, depois

de ter posicionado vários gabiões caixa, antes de enchê-los,

puxe-os com um tirfor ou use gabaritos de madeira.

3

2

que a caixa ao lado esteja

também parcialmente

preenchida

Dobre as tampas

e amarre com o

mesmo tipo de

costura.

Os gabiões

estão prontos.

Como colocar os Colchões Reno
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Desdobre o colchão Reno
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sobre uma superfície rígida e plana,

tirando eventuais irregularidades.

Estique o colchão Reno até obter

o seu comprimento nominal.

A tampa do colchão

Reno é fornecida

em separado.

Arrume os diafragmas

que ficarem abertos.

Levante as paredes.

Todas as costuras são

feitas alternando-se uma

volta simples e uma

dupla a cada 10cm.

Costure as paredes

frontais e os diafragmas

às paredes laterais.

Una os colchões Reno

vazios, costurando-os ao

longo das bordas em contato.

Crave as estacas

no topo do talude.

Coloque um tirante vertical

a cada m² para unir

a tampa ao fundo.

Comece a encher pela

parte inferior.

Coloque a tampa e costure-a às

bordas superiores das paredes

e dos diafragmas e aos tirantes.

Parede frontal

Espiral
Corte

Parede lateral

Linha de dobra

Diafragma de parede dupla

10cm

Os colchões Reno estão prontos.

Especificação

Seção Transversal DD
Escala: 1:100

Seção Transversal AA
Escala: 1:100
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