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A capa térmica é uma manta plásti ca coberta por bolhas de ar de um lado, e liso do outro, 
que recebe um tratamento especial contra os raios ultravioleta e aditi vo anti oxidante. 
As bolhas de ar fi cam sobre a lâmina de água que retêm o calor e diminuem a perda 
de temperatura.

Posicionamento da capa
Primeiramente você deverá ter 
o cuidado de não arrastar a capa 
térmica 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.

Tempo de U� lização
Você deverá manter a piscina coberta pela capa o maior tempo possível, reti rando-a 
apenas no momento da uti lização da piscina, ou quando for tratar a água quimicamente.

CAPA TÉRMICA
para piscinas

INSTALAÇÃO

Ajuste dimensional
Caso o tamanho da capa esteja em dimensões maiores do que a estrutura da sua 
piscina, você deverá ajustá-la. Acomode a capa no espelho d’água em toda a área 
da piscina e esti que-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 fi car encaixada sem folgas no espelho 
d’água da sua piscina.

- Regule o nível da sua piscina entre 
10cm a 15 cm abaixo da borda, isto 
evitará o deslocamento da capa térmica 
caso ocorra fortes ventos.

ESTE PROCEDIMENTO EXIGE MUITO 
CUIDADO, PACIÊNCIA E ATENÇÃO, PARA 
EVITAR DANOS A CAPA E/OU PISCINA.



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, só instale a capa se os níveis químicos estiverem normais.

• Não efetue nenhum tratamento de choque na água da piscina com a capa térmica 
instalada, aguarde toda a dissipação dos produtos químicos e mantenha o nível de 
cloro e bromo em no máximo 1,3ppm. A dosagem de cloro acima de 4ppm afeta 
a durabilidade da capa.

• O pH da água deve ser mantido na faixa de 7,2 a 7,8.
• Água da piscina com baixo pH, alcalinidade total e baixa dureza cálcica reduz a vida 

útil da capa.
• Não permita que as bolhas sejam estouradas, pois são elas as responsáveis pela 

retenção do calor da água da piscina.
• Retire o clorador flutuante da piscina, antes de instalar sua capa térmica.
• Evite temperaturas acima de 29°C por longo período.
• 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.

Ao utilizar a piscina, remova completamante a capa térmica, não permita o nado 
abaixo ou sobre a capa. 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 GLOBALMAR não se responsabiliza pelo uso indevido da capa 
térmica.

SEGURANÇA

Limpe sua capa 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.

MANUTENÇÃO

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 um local limpo e protegido do sol, isto 
aumentará a vida  útil da capa.

RETIRADA E AMAZENAGEM

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.



CERTIFICADO DE GARANTIA

ESTA GARANTIA NÃO SE APLICA EM CASO DE:
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 Globalmar, erro no dimensional enviado 
para confecção e não seguir as orientações e procedimentos descritos neste manual.

 A Globalmar garante o reparo de seus produtos mediante comprovação de 
aquisição, sendo válida a partir da emissão do seu pedido. Os equipamentos são garantidos 
pelo prazo de 3 meses, a contar a partir da data de compra. O prazo para atendimento será 
de até 30 dias, contados a partir da constatação do defeito, para proceder ao reparo do 
produto.

A GARANTIA DA CAPA TÉRMICA É DE 3 MESES


