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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Bancada de pedra com cuba instalada; 

 Mão francesa ou chumbadores; 

 Buchas e parafusos auto-atarraxantes; 

 Massa plástica; 

 Silicone; 

 Cunhas e escoras de madeira. 

 Máquina de corte; 

 Nível de bolha; 

 Linha de náilon; 
 

 Furadeira; 

 Trena metálica; 

 Talhadeira ou ponteiro. 
 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 O revestimento de parede deve estar concluído, seja em argamassa ou cerâmico; 

 As instalações hidráulicas devem estar concluídas;  

 Recomenda-se que o forro de gesso esteja concluído (quando houver) para a colocação da bancada. 

 Marcar na parede o nível da bancada. Recomenda-se a altura do piso à bancada 0,90 m para bancada 
de cozinha e 0,85 m para bancada de lavatório, se possível procurar o nível de uma cerâmica inteira, 
de forma a evitar trinchos; 
 

Opção utilizando chumbadores e corte da parede 

 Marcar na parede os locais onde serão fixados os chumbadores, que devem ser ficar entre as 
extremidades da bancada e a cuba, uma de cada lado. Observar a quantidade de chumbadores 
necessária de acordo com o comprimento da bancada. Observar o percurso das tubulações para 
evitar danos às instalações; 

 Cortar a parede no local de colocação da bancada e dos chumbadores; 

 Aplicar a massa plástica nos pontos de apoio da bancada com os chumbadores; 

 Colocar a bancada com os chumbadores no local, apoiando sobre escoras de madeira; 

 Fazer o nivelamento da bancada com o nível de bolha, usando cunhas de madeira sob as escoras; 

 Fazer o chumbamento usando argamassa. 
 

Opção utilizando mãos francesas e  sem corte da parede 

 Para a colocação das mãos francesas, marcar os locais das buchas com o auxilio de trena metálica e 
nível de bolha. Observar o percurso das tubulações para evitar danos às instalações; 

 As mãos francesas devem ser fixadas entre as extremidades da bancada e a cuba, uma de cada lado. 
Observar a quantidade de mãos francesas de acordo com o comprimento da bancada; 

 Alinhar e nivelar as mãos francesas pelo topo ou superfície de apoio, esticando uma linha de náilon e 
nível de bolha; 

 Fixar a mão francesa por meio de parafuso e bucha; 

 Aplicar a massa plástica nos pontos de apoio da bancada com a mão francesa, se julgar necessário; 

 Aplicar silicone nas faces de contato do balcão com a parede; 

 Posicionar a bancada sobre as mãos francesas, na posição definitiva, tendo o cuidado de mantê-la 
nivelada; 

 Tirar todo excesso de massa ou silicone. 

Pedreiro ou 
instalador 

 Evitar choques após concluído o serviço. Todos 
colaboradores. 
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