Utilize os links abaixo para navegar entre as sessões desta página.
Veja passo a passo como é fácil montar o seu laguinho ou chafariz sem obras!
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Versão para impressão
(imprimir o tutorial)

Fontes e Chafarizes com manta de pvc, rápido, fácil e barato!
CORREDEIRA E LAGUINHO COM PEIXES!
Laguinhos, fontes, cascatinhas e cachoeiras de jardins construídos com manta de pvc, sem
obras, concreto, impermeabilizantes ou construção civil.

Fácil-8
Veja como é fácil instalar sua Cachoeira com laguinho para peixes, em algumas
horas!
Dispense: pedreiros, serventes, areia, cimento, ferro, impermeabilizante e toda aquela
bagunça da construção civil.
Apenas com o trabalho de jardim, você pode ter a sua fonte ou chafariz hoje mesmo sem
obras!
Receba nosso equipamento pronto, pré-montado, basta submergir na água e ligar na
elétrica. Com todas as orientações, fácil e simples, faça você mesmo, com alguma ajuda de
jardineiros, você mesmo instala seu chafariz ou fonte luminosa, laguinho de peixes e
espelhos d'água para peixes ou tartarugas.
Escolha entre os 04 Modelos disponíveis à pronta entrega! Veja aqui os preços! Você
também pode comprar no Mercado Livre com o seu cartão de crédito em até 6 vezes, boleto
bancário e cartão de débito, ou simplesmente com depósito em conta corrente, clique em
"Preços"!
Peça o seu kit com todos os equipamentos pré-montados hoje mesmo!
FÁCIL, instale em 01 dia!
Veja a seqüência de fotos neste tutorial passo a passo.

CLIQUE NAS FOTOS PARA AMPLIAR!

Ref: Fácil-8-01

01- Com algumas estacas marque o formato do seu
laguinho e corredeira no jardim. Na parte de cima ficará o
início da corredeira. Desenhe algumas curvas e marque o
lago inferior onde ficarão os peixes.
02- Quando você marcar o terreno, considere o tamanho da
sua Manta de PVC, em "Preços", no item Manta de PVC
tem a informação da medida da Manta e o tamanho que
ficará o seu laguinho ou espelho d'água.

03- Comece a cavar no local demarcado, retirando as
plantas e separando-as para aproveitamento de algumas.
Ref: Fácil-8-02

04- Retire raízes, tocos e pedras pontiagudas.
05- Cave no local mantendo o lago maior com 40 cm de
profundidade, a corredeira você deverá apenas fazer uma
pequena cava, não é necessário afundar muito, bastar criar
um leito para a água escorrer por entre as pedras.

06- Selecione as pedras, lave-as com um lava-jato, caso
estejam sujas de terra ou areia. Se você trabalhar com as
pedras limpas vai facilitar muito o seu trabalho.
Ref: Fácil-8-03
07- Na borda, com a própria terra, faça uma virola, um
montinho de terra, esta barra na borda evitará que a água
da chuva entre dentro do espelho d'água arrastando folhas
e terra e sujando a água.

Ref: Fácil-8-04

08- Espalhe a manta sobre o buraco, não se preocupe com
as dobraduras, passe a manta por sobre a virola, barra,
recortando as sobras. Veja como na borda vira-se a manta
para dentro da terra, isto fará com que o acabamento fique
melhor para trabalhar com as pedras.
09- Com as pedras limpas, encaixe uma sobre as outras,
verifique que esteja bem travada uma sobre a outra, não
use cimento e nem massa, basta encaixar as pedras.

Ref: Fácil-8-05

10- Coloque o equipamento na extremidade oposta à
cachoeira, não a instale logo abaixo da cachoeira, mas no
outro extremo, assim você estará forçando que água circule
por todo o lago.

Ref: Fácil-8-06

11- O ideal é você colocar os peixes após uns quinze dias
de instalado, seguindo a orientação para cada caso. As
condições Biológicas Naturais, forman-se na água durante
uns 15 idas, em seguida estando a água estabilizada, siga a
orientação do seu fornecedor de peixes.
12 - Pontes de madeira, potes, ânforas ou esculturas podem
facilmente complementar a sua decoração.

Ref: Fácil-8-07

Ref: Fácil-8-08

Ref: Fácil-8-09

Ref: Fácil-8-10

13 - Observe o equilíbrio da vegetação, evite tampar a
visão de cima para baixo ou de baixo para cima com
plantas ou pedras.

14 - Agora que você já terminou a sua instalação da bomba
com filtro de perlon, iluminação subaquática e o
acabamento das pedras, poderá cuidar da vegetação
aquática e do jardim.

15- Ligue a bomba e veja a sua corredeira funcionando,
ajeite as pedras, observando a passagem da água, observe
que pedras achatadas nos desníveis formam véus e, as mais
arredondadas, fazem com que a água escorra por sobre as
pedras, escolha você o estilo de acabamento que mais lhe
agrada.
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