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Ferramentas

Materiais

BLACK+DECKER™ MATRIX™ + Cabeçotes:
• Parafusadeira
• Furadeira
• Serra Tico-Tico

• 6 parafusos para madeira com 10 cm de comprimento x 3,5 mm
• Cola de madeira
• Folha de papel translúcido de 62 cm x 52 cm
• Silhuetas de personagens para recortar
• Cola universal
• Folha de madeira MDF de 80 cm x 80 cm, 1,5 mm de espessura
• Varetas de madeira com 30 cm de comprimento

6 parafusos 
para madeira com 10 
cm de comprimento 
x 3,5 mm

Frente
Uma tábua de MDF de 
70 cm por 20 cm, 9 mm 
de espessura.

Peça 4

Ripa Inferior
Uma ripa de madeira de 
54 cm de comprimento 
por 8 cm de largura, 
por 2 cm de espessura.

Peça 3

Ripas Laterais
Duas ripas de madeira de 60 
cm de comprimento por 8 cm 
de largura, 2 cm de espessura.

Peças 1 e 2

Bases
Duas ripas de madeira 
de 20 cm de 
comprimento por 8 cm 
de largura, por 2 cm de 
espessura.

Peças 5 e 6
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Instruções
1. Coloque as Ripas Laterais 

(Peças 1 e 2) sobre uma mesa. 
Faça marcas no centro do lado 
inferior a 3 cm, e a 2 cm da base. 
Usando o cabeçote Furadeira da 
MATRIX™, faça furos nas duas 
marcações.

2. Una as Ripas Laterais (Peças 
1 e 2) à Ripa Inferior (Peça 3) 
através dos furos, usando o 
cabeçote Parafusadeira da 
MATRIX™ e os parafusos.

Montagem da Moldura
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3. Na metade superior da Frente 
(Peça 4), desenhe e recorte a 
cúpula ou um desenho de sua 
escolha, usando o cabeçote 
Serra Tico-Tico da MATRIX™.

4. Una a Frente (Peça 4) à estru-
tura usando cola de madeira. 
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5. Na face de 2 cm das Bases 
(Peças 5 e 6), faça uma marca 
no meio e depois duas marcas 
a 1 cm em direção à cada ex-
tremidade. Faça uma linha 6 
cm abaixo de cada marca e 
una as linhas. Depois, com o 
cabeçote Serra Tico-Tico da 
MATRIX™, faça um recorte 
que será de 6 cm x 2 cm.

6. Usando o cabeçote Furadeira 
da MATRIX™, faça um furo no 
centro inferior das Bases 
abertas (Peças 5 e 6). Encai-
xe as Bases na Moldura e fi-
xe-as usando o cabeçote Pa-
rafusadeira da MATRIX™ e os 
parafusos.

6 cm
2 cm
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7. Cole a folha à moldura usando a cola universal. O teatro está pronto 
agora!
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Montagem das Figuras

1. Cole as impressões na folha de 
madeira e, usando o cabeçote 
Serra Tico-Tico da MATRIX™, 
corte as figuras como indicado 
neste documento. Use o cabe-
çote Lixadeira da MATRIX™ 
para remover algumas im-
perfeições.

2. Una as figuras às varetas com 
a cola universal.



Uma solução para 
todos seus projetos.

6em1 A única ferramenta do mercado 
com QUICK CONNECT™




