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Antes de iniciar a montagem construímos uma estrutura com qualquer tipo de material que nos 
proporcione ângulos rectos. 

         
 
 
Os vidros devem ser limpos com álcool para que a silicone agarre bem.  
Com o bico do tubo colocamos um fio contínuo de silicone no vértice a colar, no fim carregamos na 
patilha da pistola para aliviar a pressão interrompendo a saída desnecessária. 
Entre sessões maiores podemos proteger a ponta do tubo com um pouco de película fininha e se o 
modelo tiver tampa enroscamo-la por cima. 

         
 

As medidas do interior devem ser feitas tendo em conta o material que queremos alojar lá dentro. 

         
 
Como já tinha referido, é muito importante que os vidros mais pequenos tenham todos o mesmo 
comprimento, um dos meus tinha 1 mm a mais e quando fui para colocar a tampa verifiquei que a 
distância era muito grande, resolvi desbastar o vidro com uma pedra própria… Evitam este trabalho 
árduo e chato se confirmarem as medidas antes. 
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Os vidros encostam-se com algum cuidado para que a colagem seja o mais perfeita possível, os 
excessos no exterior podem ser retirados cerca de três horas depois com a ajuda de um estilete. 

         
 
 
No interior vamos retirando o excesso com os dedos e garantindo que o silicone abrange o espaço 
entre os vidros sem deixar bolhas de ar nem espaços vazios. Nos cantos mais difíceis podemo-nos 
socorrer de uma espátula ou outro instrumento providenciado. 

          
 

   
Entre os vidros e a estrutura devemos colocar folhas de papel para que ao acabar a Sump possamos 
facilmente retirar estes papéis sem que os vidros tenham ficado colados à estrutura. 

         
  
 

Para a colocação do último vidro temos de ser precisos, um fio de silicone em todas as arestas, 
apontamos e fazemos um pouco de pressão, sem arrastar. Também podemos deitar a Sump e 
colocar o último vidro na posição horizontal, sempre com muito jeitinho e nada de pressas. 

             


