
ØEstocar a manta em local limpo e isento de umidade e em temperatura contida na faixa de 0 e 35°C.
ØGuardar a manta enrolada para evitar o aparecimento de manchas ou acúmulo de pó.
ØEvitar apoiar os rolos diretamente sobre a superfície. Para isso, utilizar os mancais da embalagem como
apoio a fim de evitar que amassem.                                                   . 
ØEmpilhar a manta que já foi cortada em superfície plana, evitando colocar objetos no topo que possam
danificá-la.                                                       ..  .      
ØEvitar empilhar com os lados magnéticos virados um de frente para o outro.

Parabéns  por  adquirir um  produto  de  qualidade  nacional produzido pela FERMAG -  Ferritas
Magnéticas Ltda.

Deve-se consultar este manual sempre para otimizar a aplicação da sua manta magnética e
garantir o sucesso na sua utilização.

O uso e cuidado apropriados garantem a melhor proteção da superfície metálica onde será 
afixado, garantindo a vida útil do seu magneto.

A manta magnética é produzida através de um processo de calandragem de uma massa composta por ferrita magnética,

isenta de chumbo, a base de estrôncio e polímeros atóxicos e sem plastificantes, que asseguram estabilidade dimensional

e resistência química em sua utilização. Seu magnetismo é permanente, sendo em apenas um lado.

É formado por pólos magnéticos paralelos ao comprimento da manta que oferecem a máxima atração entre o magneto e

a superfície metálica onde ele será afixado.

A manta magnética é comercializada nas espessuras de 0,3mm, 0,4mm e 0,8mm. As espessuras podem sofrer variações de   0,03mm.

     Em função do tipo de aplicação, pode ser necessária a utilização de produtos com maior poder de magnetização.

Quanto ao acabamento superficial, ela pode ser do tipo natural (sem acabamento), adesivada (com adesivo e liner

protetor) ou vinílica (com vinil branco).
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Esp e ssu ra  (m m ) 0,3 + /- 0,03 m m Esp e ssu ra  (m m ) 0,4 + /- 0,03 m m Esp e ssu ra (m m ) 0,78 + /- 0,03 m m

Força  M a gné tica 11 /  13 g/c m ² Força  M a gné tica 13 /  15 g/c m ² Força  M a gné tica 35 /  38 g/c m ²

F le x ib il ida de Ø  30 m m F le x ib il ida de Ø  30 m m F le x ib il ida de Ø  30 m m

Contra çã o 0,30% Contra çã o 0,30% Contra çã o 0,30%

P olos (cm ) 5 linhas P olos (cm ) 5 linhas P olos (cm ) 5 linhas

M anta 0 ,3 m m M anta 0 ,4 m m M anta 0 ,8 m m

ØCertifique-se primeiramente que todas as pinturas, coberturas e ceras onde a manta magnéticas será afixada
estejam secas (tempo aproximado de secagem: pintura - 90 dias, coberturas - 60 dias, cera - 2 dias) – antes da
a p l i c a ç ã o  d a  m a n t a  m a g n é t i c a .                                              .
ØPara veículos novos ou veículos recém-pintados, aguarde aproximadamente 90 dias para que a tinta cure antes
de aplicar a Manta Magnética.                                                  . 
ØLimpe a superfície do veículo com um pano limpo e seco antes da aplicação e certifique-se de que toda sujeira
e poeira tenham sido removidas.

Armazenagem

A manta magnética deve ser armazenada da seguinte forma: 

Preparação da superfície receptora

Para melhor utilização da manta magnética seguir os passos abaixo para preparação da superfície receptora do
magneto: 

Produção da manta magnética

!     Após a data da compra não recomenda-se estocar a manta magnética adesivada ou com vinil por um
período maior que 06 (seis) meses. Após esse período os adesivos perdem o poder de fixação, e em
temperaturas elevadas, o processo é acelerado. O vinil pode amarelar-se e perder suas propriedades e
a manta magnética pode tornar-se quebradiça.



ØLimpar o magneto e superfície metálica com detergente neutro, secando com um pano macio ou deixando
secar naturalmente. Para proteção contra umidade e sujeira acumulada entre a manta magnética e a superfície
metálica, remover o magneto diariamente.                                        .
ØO uso prolongado da Manta Magnética afixada em superfícies expostas a luz solar e umidade podem provocar
a transferência da logomarca para a superfície, no entanto as manchas são facilmente removíveis com a utilização
de flanela, água e sabão neutro.                                                                      .
ØA manta vinílica não deve ser retirada da superfície metálica ainda quente, pois apresentará deformação.
ØEvitar o uso em superfícies metálicas repintadas e recém-pintadas (pinturas feitas com menos de 90 dias).
ØJamais aplicar/deixar a manta magnéticas em superfícies metálicas úmidas ou molhadas.

Ao detectar defeito/problema com o produto quanto a sua embalagem e/ou funcionalidade, estes devem ser

formalizados e encaminhados a Fermag, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

1- Descrição da ocorrência.

2- Número do serial correspondente à produção e data de fabricação (ver etiquetas e carimbos na respectiva caixa).

3- Número do lote (ver etiquetas fixadas no lado externo da caixa de papelão) e carimbo referente ao processo

de embalagem (redondo verde). 

4- Quando a reclamação for em relação a espessura, deve-se encaminhar amostra para a fábrica (Rua João

Camilo de Oliveira Torres, 2230, Praia - Itabira / MG - Cep.: 35900-271).

       Em caso de necessidade de troca, além das informações acima é necessário a devolução do produto em 

       sua respectiva caixa e tubete, com as devidas etiquetas não danificadas e nota fiscal.

Como utiliza a manta magnética?

Como proceder em caso de reclamação?

!

ØAfixar em superfície metálica lisa, plana ou com leve curvatura.
ØEvitar superfícies curvas.
ØEvitar a utilização em superfícies metálicas horizontais expostas diretamente à luz solar ou calor.
ØSeguir a seguinte especificação de gramatura do papel a ser afixado na manta magnética. Para
   manta de 0,3mm utilizar papel com gramatura até 120gr e para manta 0,4 e 0,8mm utilizar papel até 250gr.
ØJamais/Nunca utilizar em capô ou teto de veículos.
ØO uso prolongado em superfícies expostas à luz solar pode resultar em manchas irregulares.
ØA manta vinílica não deve ser retirada da superfície metálica ainda quente, pois apresentará deformação. 
ØEvitar o uso em superfícies metálicas repintadas e recém-pintadas (pinturas feitas com menos de 90 dias).
ØCertificar-se de que o magneto encontra-se inteiramente em contato com a superfície metálica.
ØAo remover o magneto da superfície metálica, puxe-o ao invés de arrastá-lo, evitando deformações.
ØFazer um teste da cola antes de sua aplicação na manta magnética natural.
ØEm hipótese alguma utilizar tintas ou qualquer outro substrato a base de solvente na manta magnética.
ØCaso precise utilizar cola, utilize cola Fermag ou cola a base de água.

Instalação

É indicado aplicar as mantas magnéticas quando a temperatura do ímã estiver próxima da temperatura
ambiente. Alinhe cuidadosamente uma borda da manta magnética à superfície do veículo. Deixe que o restante da
manta magnética se aplique na superfície do veículo. Não permita que bolsas de ar se formem entre a manta magnética
e a superfície/laterial do veiculo. Se a mesma não estiver alinhada corretamente, remova completamente e inicie o
processo novamente. Não puxe nem arraste para realinhar, isso pode danificar ou esticar o material.

Remoção

Remova as mantas magnéticas periodicamente para proteger contra o acúmulo de umidade e sujeira. Nos veículos, recomenda-se
a remoção diária para garantir que o veículo e as superfícies das mantas magnéticas estejam limpas e livres de detritos.
Sujeira presa entre a manta magnética e seu veículo pode danificar seu acabamento.                                                                   .
A manta vinílica não deve ser retirada da superfície metálica ainda quente, pois apresentará deformação.

Limpeza

Limpe as mantas magnéticas, bem como a superfície a ser aplicada novamente com um detergente neutro, secando com um
pano macio. Esse procedimento ajuda a prolongar a vida do seu produto e protege a superfície do seu veículo.
Jamais aplicar/deixar a manta magnética em superfícies metálicas úmidas ou molhadas.

Nota

O não cumprimento da instrução de limpeza e cuidados podem causar danos à superfície aplicada e/ou ao próprio material magnético.
A FERMAG não se responsabil izará por qualquer dano causado por má uti l ização, uso indevido ou falha
no procedimento correto das instruções deste manual.

! Evitar rebobinar a manta magnética adesivada, o processo pode acarretar entrada de ar entre o papel e a manta.
A manta magnética NÃO é um produto comestível. Não ingerir!!

Utilização da manta magnética

Com o intuito de assegurar o uso devido da manta magnética:

Limpeza e conservação da manta magnética

A fim de garantir maior durabilidade de seu produto respeite as seguintes recomendações:

Procedimento em caso de reclamação
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