1.0 INTRODUÇÃO
Parabéns, você adquiriu uma capa térmica para piscinas com a qualidade da marca
Sodramar.
Este acessório diminui consideravelmente a perda de temperatura da água em piscinas
aquecidas, reduzindo a manutenção, trazendo economia e conforto ao seu lazer.
Para prolongar a vida útil da sua capa térmica é muito importante que você leia o
manual e siga as orientações referentes à instalação e manutenção deste acessório.

2.0 DESCRIÇÃO
A capa térmica é uma manta plástica coberta por bolhas de ar de um lado, e liso do outro,
que recebe um tratamento especial contra os raios ultravioleta e aditivo antioxidante, fig.1. As
bolhas de ar ficam sobre a lâmina de água que retêm o calor e diminuem a perda de temperatura.

3.0 CONFERÊNCIA
Ao receber o produto, confira todos os dados especificados na etiqueta da embalagem e
verifique se não há nenhum tipo de avaria provocada pelo transporte da mesma.
Abra a embalagem com as mãos, não utilize nenhum tipo de ferramenta ou objeto cortante
como estilete, faca ou chave de fenda.
A conferência do produto deve ser imediata, caso perceba algum defeito de fabricação,
erro dimensional ou produto enviado incorretamente, entre em contato com seu revendedor o
mais breve possível.

4.0 INSTALAÇÃO
Posicionamento da capa
Primeiramente você deverá ter o cuidado de não arrastar a capa sobre pisos ásperos
e cortantes, pois isso pode estourar as bolhas de ar, em seguida, estenda a capa na piscina
com as bolhas de ar voltadas para baixo, fig.1, logo você perceberá que as dimensões estão
maiores que a estrutura da sua piscina, o que é normal, siga as orientações a seguir para
ajustá-la à sua piscina.

Fig.1
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Ajuste dimensional
Após acomodar a capa no espelho d’água, em toda área da piscina, estique-a levemente
com auxílio de uma outra pessoa. O ajuste da capa deverá ser feito da seguinte forma:
- Com auxílio de uma tesoura de canto arredondado recorte a capa em todo o perímetro
da piscina, ajustando-a ao mesmo tempo, não tenha pressa recorte aos poucos fazendo vários
acertos se for necessário, isto evitará que você corte a capa em excesso. Ao término deste ajuste,
a capa deverá ficar encaixada sem folgas no espelho d’água da sua piscina.
- Regule o nível da sua piscina entre 10cm a 15cm abaixo da borda, isto evitará o
deslocamento da capa térmica caso ocorra fortes ventos, fig.2.
ESTE PROCEDIMENTO EXIGE MUITO CUIDADO, PACIÊNCIA E ATENÇÃO, PARA EVITAR
DANOS À CAPA E/OU PISCINA.

Fig.2

Tempo de utilização
A capa térmica deverá ser posicionada na piscina com as bolhas sempre voltadas para a
lâmina d’água, pois é justamente o colchão de ar provocado pelas bolhas que dificultam a passagem
do calor da água para o ambiente.
Você deverá manter a piscina coberta pela capa o maior tempo possível, retirando-a apenas
no momento da utilização da piscina, ou quanto for tratar a água quimicamente.

5.0 RETIRADA E ARMAZENAGEM
Retirada e armazenagem manual
A retirada da capa térmica da piscina, quando feito manualmente deverá ser realizada por
duas pessoas, onde nunca deve-se esticar a capa no sentido contrário da solda.

Fig.3

Informação importante
Ao retirar ou colocar o acessório, evite o arraste e o contato das bolhas da capa com
a borda da piscina, isso irá diminuir a vida útil do produto, podendo causar danos irreversíveis
na capa térmica.
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Retirada e armazenagem com enrolador de capa
Este acessório facilita a instalação e retirada da sua capa térmica, enrole a capa lentamente
para que a água escorra o máximo possível, as bolhas deverão sempre estar voltadas para baixo.
Ao enrolar a capa guarde-a em local limpo e protegido do sol, isto aumentará a vida útil da capa.

Informação importante
Ao retirar ou colocar o
acessório, evite o arraste e o contato
das bolhas da capa com a borda da
piscina, isso irá diminuir a vida útil do
produto, podendo causar danos
irreversíveis na capa térmica.

Fig.4

6.0 SEGURANÇA
A capa térmica não deverá ser utilizada em hipótese alguma como capa de proteção
ou capa de segurança, pois a mesma não suporta peso de crianças, adultos ou animais. O
risco de afogamento ou acidentes graves é eminente se este produto for utilizado
incorretamente para outros fins que não seja a conservação térmica da piscina, a Sodramar
não se responsabiliza pelo uso indevido da capa térmica.
Informações importantes
Nunca coloque produtos químicos na água com a capa térmica instalada, isto agride
o material e diminui a vida útil do produto, aguarde sempre a completa dissipação dos produtos
químicos, controle a qualidade da água e só instale a capa se os níveis químicos estiverem normais.
Não permita que as bolhas sejam estouradas, pois são elas as responsáveis pela retenção
do calor da água da piscina.
Não efetue nenhum tratamento de choque na água da piscina com a capa térmica instalada,
aguarde toda dissipação dos produtos químicos e mantenha o nível de cloro e bromo em no
máximo 1,3ppm.
Retire o clorador flutuante da piscina, antes de instalar sua capa térmica.
Quando for armazená-la por um grande período de tempo, você deverá limpá-la, secá-la
e dobrá-la, guardando-a em local seco, arejado e longe do sol. A capa térmica fora da água da
piscina é extremamente suscetível a agressão solar.
7.0 MANUTENÇÃO
Para manter sua capa limpa e sempre com aparência de nova, além se seguir todas
as orientações deste manual, limpe-a 1 vez por mês ou quando a sujeira estiver muito aparente,
utilize água (sem cloro) e sabão neutro. Nunca use esponja de aço para escovar a capa.
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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 térmica por uma prazo de
12 meses contados a partir da data de fabricação, prescrita no número de série deste manual.
A garantia aplicar-se-a aos vícios de fabricação, como falha na solda.
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 indicação e reponsabilidade do cliente.
Ficando ainda reservado à empresa o direito de efetuar qualquer tipo de alteração no
produto ou manual sem prévio aviso.

ABAIXO ESTÁ O NÚMERO DE SÉRIE DA SUA GARANTIA, FORNEÇA-O PARA QUE A
REVENDA POSSA ACIONAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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