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Instruções de 
construção passo 
a passo. 

Mesa de apoio. 

DICA: 
Vê o nosso  
tutorial! 

ESPAÇO 
RESERVADO 

Material. 

Ferramentas. 

Outros 
materiais. 

Segurança. 

Instruções de 
construção.  

Pensámos em tudo, para que tu não tenhas de o fazer. Basta seguir as instruções passo 
a passo — e num instante terás montado a tua nova mesa de apoio. Vai ser fácil! 
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Material. 

Caixa exterior: 

2× painéis de madeira, 2000/400 mm, espessura 28 mm 

Corta os painéis da seguinte forma: 2× 1412/400mm, 2x 227/400 mm 

Utiliza madeira de carvalho para a tua mesa de apoio.  
Ou outra madeira maciça ou laminada bem compacta. 

Ferramentas. 

Como se transforma meia dúzia de tábuas numa mesa de apoio?   
Com estas ferramentas eficientes da Parkside: 

Serra circular de bancada 

Serra de esquadrias, de traçar e 
angular multifunções Torno 

Lixadora excêntrica Multilixadora Serra circular de mão Aspirador a húmido e a seco Aparafusadora sem fios 

A tua 
lista de verificação 

Caixa interior: 

2× painéis de madeira, 2000/400 mm, espessura 18 mm 

Corta os painéis da seguinte forma: 2× 1448/385mm, 2 x 263/385mm 

Outros: 

Cantos do corpo (perfis em L): 

2× madeira esquadriada 1000 mm, 50/50 mm 

Corta as madeiras esquadriadas da seguinte forma: 4× 400mm, 46/46 mm 

Pés do móvel: 

4× pés de móvel, altura: 150 mm, Ø em baixo: 26 mm, Ø em cima: 50mm 

Ou se quiseres ser tu a tornear: 2× madeira esquadriada 500 mm, 50/50 mm 
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Outros 
materiais. 

Segurança. 

Madeira: Já temos! Ferramentas: Já temos!  
Se tiveres à mão estas coisas, podes começar: 

Atenção! 

Serrar, perfurar e lixar é divertido. Já os ferimentos não têm tanta piada. 
Deves por isso garantir sempre proteção suficiente durante o trabalho! 

Proteção ocular Proteção dos ouvidos Luvas Máscara antipoeiras Calçado de segurança 

Antes de usar, lê estas instruções de funcionamento. As instruções são parte integrante do produto e 
contêm indicações importantes sobre  segurança, utilização e eliminação. Familiariza-te com todas as 
instruções de operação, avisos e indicações  de segurança. Usa os produtos apenas da forma descrita e 
para os fins indicados. 

Parafusos: 
 16 un. 4×40  

Óleo de tungue, 
cera para 
madeira ou 
verniz 

Cola para 
madeira 

Broca: 3mm 
Pontas 

Cinta tensora 
(mín. 4,5 m 
comprimento) 

Grampos (mín. 12 un.),  
também compridos 
(boca aberta mín. 40 
cm!) 

Lápis Calculadora 
de bolso 

Esquadro de 
marceneiro 

Fresa cónica Fita adesiva 

Para lixar: Papel de lixa 
120, 180, 240, também como papel de lixa 
para lixadora excêntrica e multilixadora 
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Marcar os painéis: 
Desenha todas as peças nos painéis. Lembra-te 
sempre das esquadrias de 45°. Estas prolongam 
as peças em cada extremidade, com a espessura 
dos painéis. 

Recortar os painéis: 

Recorta os painéis. Usa uma serra circular de 
bancada ou de mão. Com a serra circular de mão, 
pega numa tábua de madeira reta plana, usa-a 
como guia e fixa-a com dois tornos de apertar. 

Efetuar o recorte das esquadrias: 
Regula o ângulo da serra circular de mão para 45°. 
 
Importante: 
• Antes de regular a esquadria na serra circular 

de mão, desliga sempre o cabo da tomada. 
•  Para impedir a formação de poeiras, utiliza o 

aspirador a húmido/seco. 
• Não deves lixar as arestas de corte, já que, ao 

colar, os cantos não ficam limpos. 

  

Sugerimos: 

Lê primeiro até ao fim todas as etapas de trabalho. Tens tudo? Está tudo 
pronto e compreendido? Nesse caso, que a construção comece. Vai ser fácil! 

Instruções de 
construção 

Preparação. 1. 
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Encurtar as madeiras esquadriadas: 
Para serrar com o tamanho certo as madeiras 
esquadriadas para os pés da mesa e os perfis em 
L, usa a serra de esquadrias, de traçar e angular 
multifunções. 

Recortar os frisos de perfil em L para os lados: 
Nas duas extremidades da peça de madeira 
esquadriada desenha duas linhas com 18 mm de 
distância face ao mesmo canto. Agora, usando a serra 
circular de bancada, faz na madeira uma incisão de 18 
mm de profundidade. Forma-se assim um friso de 
canto perfeito. 
 
Dica: Serra no lado da linha que depois será 
deitado fora! 

Pernas da mesa: 
Podes comprar os pés já feitos ou torneá-los tu 
mesmo. Em ambos os casos, tens de perfurar em 
cima um orifício para as buchas de madeira. O 
pé será aqui depois fixado à mesa. 
 
Dica: A partir de um pedaço de madeira descartado, 
serra uma peça semicircular. Deve ser do tamanho 
da extremidade superior da perna da mesa. Usa-a 
para prender os pés redondos do móvel à tua broca 
de bancada. Deste modo, posicionas o orifício 
mesmo no centro do pé. 

Pés do móvel. 2. 
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Alisar a superfície: 
Antes da montagem, lixa os painéis em todas as 
superfícies que serão posteriormente visíveis, usando uma 
lixadora excêntrica ou uma lixadora de acabamento e 
papel de lixa 180. Pousar toda a superfície da máquina e 
trabalhar no sentido dos veios da madeira. 
 
Dica: Liga o aspirador a húmido/seco à lixadora e 
usa uma máscara antipoeiras. 

Mesa de montagem fácil: 
Para colar os painéis, precisas de muito espaço. 
Pega simplesmente em duas madeiras 
esquadriadas de 3 m e fixa-as em dois cavaletes, 
servindo assim de suporte. 

Truque útil para a montagem: 
Para colar a caixa interior, pega em fita 
adesiva e usa-a para unir as peças da caixa 
por fora, em cada extremidade. Quatro tiras 
longitudinais, uma tira na transversal. Os 
vários painéis mantêm-se assim juntos sem 
intervalos. 
 
Dica: Pede a alguém que te ajude a virar o 
conjunto dos painéis. 

3. Caixa interior. 



PÁGINA 7/11 

  

Colagem: 
Se a mesa de apoio for de madeira rígida, aplica a cola 
nos dois lados. No caso de madeira macia, apenas num 
dos lados. Basta um fio fino de cola no terço inferior da 
fenda em V. 
 
Dica: Antes de aplicares a cola, limpa as superfícies a 
colar com um pano do pó. Apressa-te a colar, já que, 
passados apenas 5 a 10 minutos, a cola começa logo a 
solidificar. 
 
Caixa interior: 
Depois de teres aplicado cola em todas as superfícies, 
encaixa os painéis uns nos outros, sucessivamente, num 
ângulo de 90°, até obteres uma caixa. Para fixar o último 
canto, usa novamente duas tiras de fita adesiva. Em 
seguida, estabiliza adicionalmente cada canto com 
quatro parafusos. 
 
Sugestões: Deves imprescindivelmente perfurar 
previamente os orifícios para os parafusos e rebaixá-los 
para as cabeças dos parafusos. E se derramar alguma 
cola, remove-a imediatamente com um pano húmido. 

Caixa exterior: 
Cola agora os painéis da caixa exterior à caixa interior. 
A caixa exterior fica 2 cm saliente sobre a caixa interior. 
Sequência: Começa com um lado mais comprido. 
Seguem-se então dois frisos de perfil em L. Vira a caixa 
e cola os restantes frisos de perfil em L e o segundo 
painel comprido ao corpo interior. Por fim, cola ainda 
os dois pequenos painéis laterais à caixa interior. Para 
colar, faz assim: Aplica um fio fino de cola a cerca de 2 
cm do bordo das superfícies. Aplica ainda um segundo 
fio de cola sobre a superfície, formando uma linha 
ondulada. 
 
Dica: Apressa-te, porque em 10 minutos todas as peças 
têm de estar na posição correta! Mas podes ainda 
corrigir pequenas imprecisões usando uma peça de 
madeira e martelando cuidadosamente. 

Terminar a 
montagem. 4

. 
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5. 

Dar forma à caixa: 
Uma cinta tensora colocada à volta do corpo mantém 
as peças coladas na posição correta enquanto a cola 
seca. Grampos roscados pressionam adicionalmente 
as caixas interior e exterior uma contra a outra. 
 
Dica: Para proteger a superfície, coloca peças de 
madeira entre o móvel e o grampo. Aperta os grampos 
primeiro apenas à mão. A pressão deve ser 
intensificada gradualmente. Quando a cola já estiver 
seca (ver indicações do fabricante), tira a cinta e os 
grampos. 

Faz assim para serrar a ranhura: 
Pega na serra circular de mão e coloca-a num ângulo 
de 45°. Monta o batente paralelo. Serra uma ranhura 
com 2 mm de profundidade em cada fenda de cola dos 
frisos de perfil em L. 
 
Dica: Pousa o corpo sobre uma base baixa para 
conseguir conduzir melhor a serra. 

Montar os pés do móvel: 
Aplica um pouco de cola em ambas as extremidades 
das buchas de madeira. Insere-as nos orifícios dos 
pés do móvel. Em seguida, introduz os pés nos 
orifícios do corpo. Não devem ficar visíveis 
intervalos. 
 
Dica: Não movimentes os pés da mesa enquanto a 
cola estiver a secar. 

Ajustes finais. 
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Lixar a superfície: 
Passa a lixadora (lixadora de acabamento ou excêntrica) 
com papel de lixa 180 no sentido dos veios da madeira, 
sobre a superfície da madeira. Se quiseres, podes fazer 
depois um polimento mais fino, usando papel de lixa 240. 
As arestas dos painéis devem ser preferencialmente lixadas 
à mão. 
 
Dica: O aspirador a húmido/seco e a máscara antipoeiras 
protegem-te de poeiras de lixamento nocivas para a saúde. 
 
O toque final: 
Calça luvas de borracha e aplica abundantemente o óleo 
de tungue. Distribui com um pincel ou um pano sobre a 
superfície. Depois deixa que se impregne na madeira, de 
acordo com as indicações do fabricante. O óleo que não 
tenha sido absorvido deve ser limpo com um pano sem 
fios. 
 
Dica: Põe depois o pano do óleo num recipiente estanque 
ou num balde de água, já que se pode inflamar. 

JÁ ESTÁ. CONSEGUISTE! 
Pára tudo: a tua mesa de apoio tornou-se uma verdadeira obra-prima! Só falta 

uma última etapa do trabalho: arruma a tua área de trabalho e limpa 
minuciosamente as ferramentas. Assim estarão em bom funcionamento no teu 
próximo projeto. E agora só falta isto: pipocas no micro-ondas e pés em cima! 

Mais dicas e truques 
nos nossos canais. 

JÁ 

 
ESTÁ! 

CONSEGUISTE! 
COM A 
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1500 mm 
400 mm 

450 mm 

2× painéis de 
madeira  

2000/400mm  
Espessura 18 mm 

Recortar de esquadrias de 45° nos painéis 
de 18 mm, para usar no corpo interior 

Cantos do corpo 

Madeiras esquadriadas 
50/50 mm: 

 2×  1000mm 
2×  500mm 

Recorte: 
2×  1448/385mm 

Recorte dos pés do 
móvel: 4×  150mm, 
50/50mm 

Recorte: 
2×  263/385mm 

46 mm 

18 mm   
28 mm       

18 mm Cantos do 
corpo 

2× painéis de madeira  
2000/400mm  

Espessura 28 mm 

Recorte dos cantos do corpo: 
4×  400mm, 46/46mm 

46 mm 

46 mm 

50 mm 

50 mm 

46 mm 

Recorte: 
2×  1412/400mm 

Esquemas de 
montagem. 

1. Preparação. 

Recorte: 
2×  227/400mm 
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Ø= 26 mm 

Ø= 50 mm 

50 mm 

50 mm 

Aplicar cola nas arestas do corpo 
interior usando fita adesiva 

Colar o painel de base e os perfis de canto ao corpo interior 
Certificar-se de que os cantos não "tombam" 

Colar as peças 
laterais em falta 

Todas as transições entre os painéis 
exteriores e os perfis de canto a 45°, 

cortar 2 mm de profundidade 

2. Pés do móvel. 3. Caixa interior. 

4. Terminar a 
montagem. 

Ajustes finais. 5. 

Tornear os pés do móvel: 
 4× pés de móvel, altura: 150mm,  
Ø em baixo: 26 mm, Ø em cima: 50 mm 

Cortar aprox. 2 mm 
de profundidade 
com a serra a 45° 


