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A Tela Soldada de Segurança® é fabricada com fios zincados 
a fogo, com tripla camada de zinco e eletrossoldados.

Justamente por ser uma tela cujos fios são soldados, 
proporciona além de praticidade, beleza e  perfeito 
acabamento, maior segurança, pois, sua malha não se abre 
com facilidade.

Esta tela é especialmente indicada para cercar áreas 
industriais, comerciais e residenciais, e está disponível em 
diversas opções de malhas, fios, e alturas:

Cavar buracos com 
profundidade de 50 
cm para colocação dos 
mourões de concreto ou 
madeira. Deve-se prestar 
atenção ao alinhamento e 
a altura dos mourões.

Tela Soldada de Segurança - Rolos de 25 m de comprimento

Malha        Diâmetro do fio              Altura

50 x 50 mm  2,10 - 2,75 mm  1,00      •      1,50      •      2,00 m

75 x 50 mm  2,10 mm     1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 m

150 x 50 mm  2,30 mm     1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 m

150 x 50 mm  2,50 mm     1,00 - 1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 m         

Instalação Simples

A distância entre os 
mourões deve ser de 3 a 
3,5 metros. O fechamento 
dos buracos pode ser feita 
com concreto ou terra.

Proceda a fixação da 
tela ao primeiro mourão 
(esticador) utilizando-se de 
arame galvanizado macio 
da Morlan BWG 14.

Alinhe e estenda a tela ao 
longo da cerca. Confirme 
se a tela está bem alinhada 
antes de ser esticada.

Proceda o esticamento 
da tela utilizando-se 
de um esticador de 
catraca posicionado na 
extremidade oposta da 
amarração inicial da tela. 
Cuidado ao tracionar a tela.

Fixar a tela aos mourões 
intermediários utilizando-
se de arame galvanizado 
macio da Morlan BWG 14.

Em caso de necessidade 
de emenda de telas, a 
mesma pode ser feita 
amarrando-se todos os 
fios da tela utilizando-se 
arame galvanizado macio 
da Morlan, BWG 14.


