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TRAVA PORTA
INVISÍVEL

SOLUÇÃO MAGNÉTICA PARA PORTAS

MANUAL TRAVA PORTA INVISÍVEL - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Furadeira de 
Impacto

Pistola de silicone + Selante 
adequado para a superfície

Broca 
2.5-3.0mm

Broca de 
Alvenaria 
14mm*

Broca chata 
para madeira 
24mm

Ponta bits 
Phillips

FERRAMENTAS

EQUIPAMENTOS

*Para superfícies ladrilhadas recomenda-se o uso de brocas diamantadas

• Produto contém um poderoso ímã! 
Evite contato com objetos de metal antes da instalação. Mantenha distância de 
equipamentos elétricos e eletrônicos. Sugerimos deixar o material dentro da 
embalagem até o momento da sua aplicação para que não ocorram acidentes.

• Leia atentamente as instruções antes da instalação. 
Não seguir as instruções de instalação pode danificar seu piso e sua porta.

• Superfícies com carpete:
Faça o recorte no carpete antes de iniciar a instalação do trava porta invisível, para 
evitar que a broca enrosque. Após o recorte do carpete feito, você poderá perfurar o 
orifício no chão.  

• Superfícies em piso frio:
Recomenda-se a utilização de uma broca diamantada para evitar lascar e danificar o 
piso.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Testando a porta

•  Reinstale corretamente a porta no batente
•  Teste abrindo a porta até passar do pino 
instalado
• Você deve ver a porta parar automaticamente 
ao chegar no pino, conforme abertura desejada.

•  Puxe a porta de volta para liberar

•  Abra a embalagem e remova a parte superior 
onde estarão os seguintes itens:

• Na parte inferior estará o Ímã de alto poder 
magnético, que deverá ser deixado na embalagem 
até o seu momento de instalação. 

Pino 
magnético 

Luva 
transparente

Placa de nylon 
anti-ruído 

Parafusos 
(2x) 

Localização do Pino no chão
• Abra a porta até a posição de parada desejada
• Marque a localização no chão para o pino conforme 
diagrama abaixo:

7,5 cm
30cm

Local de marcação do pino 

Recomendado de 7,5cm até
30cm no máximoPo
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Instalação do pino no chão:

• Faça uma abertura na superfície de 1,4cm por 
5cm de profundidade

• Limpe a abertura feita e toda a área em volta

• Depois de seco, solte o pino na luva 
transparente, com a borda chanfrada para baixo

• Aplique silicone à luva transparente e insira na 
abertura realizada

Borda chanfrada

Faça um furo de 
1,4cm/ 5cm de 

profundidade

Marcando a porta para inserir o íma principal

• Passe a porta sobre o local do pino instalado

• Marque na porta onde o centro do pino passa 
por baixoFace externa 

da porta

Furo de broca para o ímã principal

• Retire a porta das dobradiças 
• Posicione a borda da porta de maneira que local 
para a instalação esteja visível 

• Marque a linha central na espessura da porta 
para a localização da broca 

• Faça um furo com 2,4cm  de diâmetro e 2,5-3cm 
de profundidade com a broca chata para madeira

• Usando a placa de nylon anti-ruído como 
modelo, faça furos de 0,2 a 0,3 cm de diâmetro e 
2cm de profundidade para inserir os parafusos

• Continue marcando o local de aplicação na 
parte inferior da porta, conforme definido no 
passo 4 Face externa 

da porta
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Colocando o ímã principal e a placa antirruído

• Desembale com cuidado o ímã principal da 
embalagem, pois ele tem um alto poder 
magnético

• Coloque-o imediatamente na abertura da 
porta com as suas mãos.

• Aperte os parafusos, fixando a placa

• Ajuste a placa de nylon antirruído conforme 
passo 7

Cuidado! Ímã poderoso, evite qualquer 
objeto de aço em pelo menos 20cm

A parte elevada da placa deverá ser inserida 
na abertura onde está o ímã principal, 
ficando no interior da porta

Posição correta da placa de nylon anti-ruído

• A posição de instalação da placa anti-ruído 
será essencial para o funcionamento correto do 
trava porta
• Observe que a elevação da placa possui um 
declínio que deverá ser encaixada na posição 
correta

Atenção! 
• A parte menos elevada deverá ficar do lado 
externo da porta, facilitando a entrada do pino 
no trava porta

• A parte mais elevada ficará na parte interna da 
porta, travando o pino no local desejado

Face externa 
da porta

Movimento 
da porta

Face 
interna

Movimento 
da porta

Face externa 
da porta

Face 
interna

Trava automaticamente

Pa
re

de


