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O SEGREDO DOS CAMPEÕES DA INSTALAÇÃO
Cada piscina é única e existe uma família que sonhou, poupou e está com uma

expectativa alta pela excelência, então cada detalhe conta!
Reza a lenda que um jovem casal que tinha um filho resolveu, depois de muito
planejamento e guardando economias por um bom tempo, comprar sua tão sonhada piscina,
foram muitas coisas deixadas de lado, muito sacrifício para conseguir e sim conseguiram o
valor para comprar a tão sonhada piscina, eles buscaram muitas informações sobre qual marca
e modelo escolher, e chegaram ao nome exclusive piscinas pois várias pessoas falaram que ali
além de um excelente produto existia um serviço de instalação que realmente valia cada
centavo e suor investido, pois bem chegaram até a loja a onde a moça que atendeu foi incrível,
ela entendia que isso era nosso sonho se tornado realidade, nos explicou tudo e nos deixou
confortável e sabendo que ali sim era a compra certa, a promessa foi que a instalação se daria
no prazo de 30 dias e a ansiedade foi grande, mas passou e chegou o grande dia, chegaram os
instaladores, uniformizados e limpos com um largo sorriso no rosto, as ferramentas estavam
limpinhas também, isolaram o piso com lona, os batentes da porta com esponjas pois os
carrinhos passariam ali e poderia danificar, dava para notar muito forte que tinha amor,
comprometimento e profissionalismo naquele grupo, começaram a instalação e mesmo já
tendo instalado centenas de piscinas aquela parecia ser única para eles assim como era para o
jovem casal, quando eles saiam para almoçar limpavam as ferramentas e guardavam em um
canto sem deixar nada atirado, e no fim do dia então limpavam tudo, mesmo sabendo que
iriam sujar no outro dia ( um deles parava meia hora antes para limpar e organizar tudo antes
de ir embora) e em poucos dias estava ali ela linda e maravilhosa, o jovem casal sentiu que
superou as expectativas, o pai pegou o filho em seus braços e ensinou os primeiros passos da
natação enquanto seu filho lhe olhava e com os olhos mostrando o tamanho da sua gratidão
falava para seu papai, muito obrigado papai e mamãe eu amo vocês, o marido olha para sua
esposa e dá um forte e longo abraço lembrando o dia que a conheceu, e foi ai que um
instalador olhou para o outro e disse
“isso me motiva a fazer esse trabalho, é mais que instalar piscinas, é melhorar o mundo
por onde passamos”
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A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA
Sempre uniformizados, ferramentas em ótima conservação, postura adequada para fazer o

melhor, pois o cérebro do cliente inconscientemente liga nossa postura com a qualidade do
serviço prestado!
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SEMPRE FALAR MUITO BEM DO PRODUTO
Se algum cliente, vizinho ou curioso passar e perguntar precisou saber que para tenhamos

serviço precisa-se de venda, então falar muito bem o que significa falar a verdade, pois
possuímos um dos melhores produtos do nosso país e isso precisa ficar claro a todos!
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ISOLAMENTO DA OBRA
Tudo o que vamos fazer precisa de planejamento e profissionalismo, então se vamos

passar com pó de brita ou terra por dentro de casa, primeiro isolar chão e portas que o
carrinho pode raspar ou sujar, meio dia ferramentas guardadas e limpas, final do dia
ferramentas guardadas e limpas assim como o pátio ou a casa (mesmo que irá voltar no outro
dia) (UM DOS INSTALADORES PARA TODO DIA 15 MINUTOS ANTES E LIMPA E
ORGANIZA A OBRA E AS FERRAMENTAS)
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LOCOMOÇÃO E ESTADIA
Mesmo acertada que será por conta do cliente (o que não é aconselhado), sempre com

veículo próprio do instalador e hotel, jamais em condições precárias ou na casa do cliente.
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REGRAS DA INSTALAÇÃO
Verificar o melhor local e posição solar de onde a piscina ficará em seguida verificar o

melhor nível para que a piscina fique longe de qual quer risco de entrada de água ou sujeira,
feito isso se faz a marcação do buraco. Fazer todos os recortes dos dispositivos e coadeira que
vão ser instalados na piscina antes de colocar no buraco.
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IMPORTANCIA DO MURO DE CONTEÇÃO
É extremamente importante fazer um muro de contenção bem feito, pois é nele que

vamos depositar toda a confiança de nosso trabalho, pois a pressão da água é muito forte e se
não estiver bem feito o muro a pressão o derruba.
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ESCAVO
Recomenda se cobrar a retirada de terra excessiva e colocar bastante gente para render o

serviço, lembrando que se for para deixar a terra do lado ela não poderá ser em nível maior
que a piscina e ou, que faça a água correr contra a piscina criando pressão excessiva e perda
da garantia de fábrica!
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FUNDO DO BURACO
Recomenda se contra piso nas piscinas maiores de 7 metros com malha de ferro e após

cura pó de brita misturado com cimento em uma proporção de 8x1 bem nivelado e pouco
pisoteado. A piscina é colocada dentro do buraco com muito cuidado, se houver contra piso
no fundo recomenda-se colocar placas de isopor entre o contra piso e a piscina, para a piscina
não ficar direto no contra piso (local com muita umidade, usar sempre pó de brita no fundo)
Isopor recomenda-se também para piscinas instaladas no segundo piso ou em coberturas, onde
não á umidade.
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10 PAREDES E BANCO
Piscinas simples sem SPA e praia, na parede: primeiro colocar 8 cm de água e bater o
nível em todas as pontas, ai colocar 30 cm de pó de brita misturado com cimento a seco
proporção 8x1(8 medidas de pó 1 medida de cimento) bem misturado, água sobe sempre 30
cm pó 30 cm ( sempre a água 30 cm acima do pó (a piscina por mais estruturada que seja é
um divisor de pressão que ganhar leva, por isso a sequência precisa ser exata, NOS BANCOS
E DEGRAUS: o buraco precisa ser chanfrado e com a proporção de pó de brita com cimento
de 4x1, ir colocando molhando e socando com um pau ou socador até que vira um concreto,
entrar pisar e ver uma super firmeza ai meus amigos é sucesso. Também em caso de desníveis
do terreno verificar a necessidade de muro de contenção, PISCINAS COM SPA E PRAIA:
contra piso em desníveis exatos e medido, pois se não estiver bem sentado quando coloca
toneladas de água vai baixar e quebrar no degrau geralmente, e no banco do SPA sentar tijolos
e completar com pó de brita e cimento!
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11 TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS
Os dispositivos devem ser siliconados e laminados a piscina e a tubulação presa de 70 em
70 cm a borda com arame galvanizado duplo 16 a fim de não receber pressão e causar danos!
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12 CONTRAPISO
Multo importante que seja feito pelo menos 1 metro em volta da piscina e sobre a borda
de segurança para evitar infiltrações e pressão excessiva (maior causador de deformidades e
danos
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13 CASA DE MÁQUINAS
Devem ser siliconado, passado massa e laminar, pois é muito sucessível a infiltração,
queima de motores e choque elétrico, está deve cuidar para não passar cola de forma
excessiva, os registros devem ser com união e de boa qualidade, (SEMPRE TESTAR PARA
TER CERTEZA QUE NÃO POSSUI VAZAMENTOS), a limpeza e identificação da casa
mostra nosso profissionalismo
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14 LIMPEZA DA OBRA
Recolhimento de ferramentas, recolher e guardar cimento, pó de brita excedente, limpeza
da casa e do pátio, recolher lonas, madeiras, DEIXAR UM BRINCO!
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15 FINALIZAÇÃO E ENTREGA
O treinamento de uso é uma etapa crucial, o uso de cada registro deve estar bem
ensinado, quantidade de produto químico que em excesso pode causar o envelhecimento
precoce, visualizar se no terreno tem escoamento de águas de chuva (ralos calhas em
telhados) evitando assim que toda pressão vá para a piscina.
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16 O PODER DA ÁGUA
A água tem um poder tão forte que é capaz de derrubar casas em montanhas, não
subestime esse poder tão forte.
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17 ASSINATURA DO TERMO DE CONCLUSÃO
Junto ao cliente conferir que foi cumprido todo o acordado e colocar exigências de conta
e risco do cliente Ex: calhas e algerosas, destinação da água da chuva, contra piso em no
máximo 15 dias com caimento, etc.
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