1.0 INTRODUÇÃO
Você adquiriu uma capa de proteção para piscina, confeccionada em
Laminado de PVC reforçado com tramas de Poliéster.
A Sodramar não fabrica o laminado, compramos e o transformamos em Capa
de Proteção de acordo com o seu projeto.
Solicitamos que você leia atentamente este manual que visa orientá-lo quanto
ao procedimento de instalação, retirada e manutenção de sua Capa de Proteção
Sodramar.

2.0 FAÇA A CONFERÊNCIA DA CAPA DE PROTEÇÃO NO ATO DO
RECEBIMENTO
Para que seja assegurada a garantia concedida de fábrica, alguns tópicos
deverão ser observados no ato do recebimento da capa, são eles:
Ao abrir a embalagem não utilize estilete ou objeto cortante que possa
danificar o produto, tenha cuidado e bom senso nesta operação.
Verifique se a embalagem não está danificada.
Abra a Capa e confira suas dimensões, levando em consideração que a
mesma é confeccionada maior em até 50 cm de cada lado (Ex; Uma piscina 4x8,
terá uma capa de 5x9 aproximadamente).

3.0 MONTAGEM DO DISPOSITIVO DE DRENAGEM
Este disposivo é desmontável e opcional nas capas
de proteção, constituido de flange e dreno, fig. 1, tem a
finalidade de drenar a água da chuva que porventura fique
armazenada sobre a capa, a instalação deste componente
deverá seguir os seguintes passos:
Fig.1
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Desenrole a capa por uma
das extremidades até avistar o furo
do dreno, parando de desenrolar
em seguida, fig.2.

Desmonte o dispositivo de
drenagem que vem avulso na
embalagem, girando a flange no
sentido anti-horário até que a
mesma se desencaixe, em seguida,
encaixe o dreno no furo central da
capa, fig.2.

Fig.2

Agora, encaixe a flange no dreno pelo verso da capa, de forma que a capa
fique entre as duas peças, e gire a flange no sentido horário até travar o conjunto,
fig.3.
Fig.3

Encaixe a flange
no dreno

Gire a flange no
sentido anti-horário até travar
o conjunto

3.0 INSTALAÇÃO DA CAPA DE PROTEÇÃO
Coloque a capa aberta em cima do espelho d´agua da piscina de forma
centralizada.
Informação importante
O espelho d´agua deverá estar entre 10 e 15 cm abaixo da borda da
piscina, e a capa deverá obrigatoriamente repousar sobre a água, conforme
fig.4.
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Fig.4

Com a capa posicionada, marque e fure o local onde os pinos das
extremidades serão fixados, mantendo uma distância de 20 cm, conforme
demonstrado na fig. 5. Para furar, utilize broca para concreto com 10 mm de diâmetro,
coloque as buchas nos furos com ajuda de um martelo e encaixe os pinos nas
buchas.
Marque o restante dos pontos, mantendo uma distância aproximada de 20
cm, conforme fig 5. Para encaixe das buchas e pinos, proceda conforme tópico
anterior.
No final passe as cintas pelos pinos e ilhós nas extremidades das capas
como na fig. 5A, e depois coloque a fivela como nas figuras F7 e F8. Para encaixe
da bucha e pino, proceda conforme tópicos anteriores.

F9

F5

F5A

F7
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F8

4.0 MONTAGEM DA MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO NO DRENO DA CAPA
Este procedimento deverá ser realizado apenas nas capas que possuem o
dreno opcional. Após montar o dispositivo e marcar os pontos de fixação da capa,
encaixe uma das extremidades de sua mangueira de aspiração na parte rosqueada
do dispositivo e a encha com água. A outra ponta da mangueira deverá ser encaixada
no dispositivo de aspiração de sua piscina, conforme fig 6.
Fig.6

4.1 COMO E QUANDO DEVEMOS DRENAR A CAPA
A drenagem deverá ser feita toda vez que for verificado excesso de água
sobre a capa de proteção, então, deveremos posicionar o filtro na posição drenar e
acionar o sistema de filtragem, em poucos segundos a água será escoada da capa.

Informação importante
Tenha cuidado para não deixar entrar ar na mangueira, ao terminar o
escoamento desligue rapidamente o sistema de filtragem.
Caso entre ar na mangueira, desconecte a mesma e reinicie o processo
novamente, preenchendo-a com água e acionando o sistema de drenagem.

5.0 RECOMENDAÇÕES
Respeite entre 10 e 15 cm de diferença entre a borda e o espelho d´agua de
sua piscina, mantendo a capa sempre apoiada na lâmina d’água.
Regule as cordas de forma que elas fiquem levemente tencionadas, lembrese a sua capa foi projetada para proteger sua piscina de sujeiras, proporcionando
um consumo reduzido de produtos químicos para limpeza.
Toda vez que acumular água na capa utilize o sistema de drenagem, se sua
capa possuir este dispositivo opcional.
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Remova a capa antes de colocar produtos químicos na piscina e somente
recoloque-a quando a dissipação dos produtos estiver concluída, fazendo isso à
vida útil da capa será maior.
Limpe a sua capa 1 vez ao mês ou quando a sujeira estiver muito aparente;
utilize água e sabão neutro. Nunca utilize esponjas de aço para escovar a capa.
Quando for guardar a capa por muito tempo, limpe-a e deixe secar ao tempo,
desmonte o dispositivo de drenagem e dobre a capa. Guarde em lugar seco e
arejado.
O cuidado com o tratamento químico da água é essencial para uma boa vida
útil do produto, não utilize dosadores de cloro flutuante junto com a capa e nas
instalações que houver cloradores automáticos o controle de adição de cloro deverá
ser rigoroso.
É proibida a utilização da capa juntamente com o clorador flutuante, caso
utilize dosador automático, regule sua dosagem no nível mínimo, controlando
rigorosamente as condições do PH e cloro da água.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
É expressamente proibida a circulação de crianças, adultos, idosos e
animais domésticos sobre a capa de proteção.
O risco de afogamentos ou acidentes graves é eminente se esse produto
for utilizado incorretamente ou para outros fins que não seja a conservação
da água da piscina. A SODRAMAR não se responsabilizará pelo uso indevido
da capa de proteção.

6.0 CONDIÇÕES QUÍMICAS DA ÁGUA
Para aumentar a vida útil da sua capa e mantê-la sempre em bom estado de
conservação, é muito importante que se controle as condições químicas da água,
conforme orientação do fabricante dos produtos químicos de limpeza para piscina.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A Sodramar Ind. e Com. Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 51.333.797/0001-80,
em atendimento ao que dispõe a lei 8.078/90, garante a qualidade da capa de proteção no
prazo de 12 meses contados a partir da data de fabricação, prescrita no número de série
deste manual.
A garantia aplicar-se-á aos vícios de fabricação, de falha na solda oriundas do processo
produtivo.
Não será coberto pela garantia qualquer dano causado por uso indevido, manutenção
incorreta, acidentes causados por elementos estranhos, ato imprudente, falha de terceiros
na prestação de serviços, tratar-se de fatos decorrentes de produtos não servidos pela
Sodramar, erro no dimensional enviado para confecção e não seguir as orientações e
procedimentos descritos neste manual.
Sempre que se tratar de vícios de fabricação, a assistência técnica só poderá ser
acionada através da revenda responsável pela comercialização do produto. Sendo que, a
existência de vícios não induz a troca do produto, ficando reservado a Sodramar o direito de
reparos nos produtos cobertos pela garantia.
O revendedor que acionar os serviços de assistência técnica deverá enviar a
mercadoria para Sodramar seca e limpa, com frete pago e nota fiscal de remessa para conserto,
caso uma dessas condições não sejam respeitadas a devolução do produto será imediata.
Esta garantia se anulará caso este produto seja entregue para conserto a pessoas
não autorizadas, ou for efetuado algum procedimento fora do prescrito neste manual.
Não nos responsabilizamos pelos danos ocorridos a este produto durante o transporte,
o qual é sempre de indicação e responsabilidade do cliente.
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