DICAS DE INSTALAÇÃO PARA PISO VINÍLICO
O presente arquivo tem por objetivo orientar o consumidor final e assentadores de Piso
Vinílico, baseando-se nas NBR’s 14917-1 e 14917-2 (Norma Brasileira de Revestimentos
resilientes para pisos – Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou
heterogênea em PVC) de uma forma simples e objetiva.







No ato do recebimento da mercadoria, verifique se todas as caixas possuem a mesma
informação de REFERÊNCIA, LOTE e TAMANHO para assegurar a uniformidade da cor.
Leia todas as instruções contidas na embalagem do produto.
Confira se a classificação do local de uso do material adquirido está condizente com a
área em que o produto será assentado/usado, pois esse critério junto com o correto
procedimento de limpeza e/ou manutenção determinarão a durabilidade e vida útil do
seu produto.
As caixas devem ser armazenadas em áreas limpas e planas na posição horizontal, para
evitar que as réguas fiquem deformadas.
Antes de iniciar a instalação do piso vinílico, deve-se tomar algumas precauções ao
analisar o contrapiso. Tais medidas garantirão maior desempenho e,
consequentemente, satisfação ao consumidor. Segue abaixo alguns pontos a serem
analisados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
1. O contrapiso deve estar TOTALMENTE SECO, ISENTO DE QUALQUER UMIDADE,
CURADO, IMPERMEABILIZADO, LIMPO E LIVRE DE QUALQUER SUJEIRA, TAIS COMO
POEIRA, GRAXAS, ÓLEOS OU OUTROS TIPOS DE IMPUREZAS E ETC..., FIRME, LISO,
SEM RACHADURAS, PEÇAS DE CERÂMICA OU PEDRAS SOLTAS.
2. O contrapiso deve estar devidamente NIVELADO, REGULAR, SEM DEPRESSÕES
MAIORES QUE 1MM OU QUE POSSAM SER CORRIGIDAS COM A MASSA DE
PREPARAÇÃO.
3. É necessário que o contrapiso esteja totalmente firme e resistente, caso contrário
deverá ser refeito. Um contrapiso fraco não suporta o peso dos móveis e outros
objetos, podendo ceder e danificar o próprio piso vinílico.
Atenção: É de responsabilidade do instalador alertar e orientar o cliente sobre as
necessidades que sejam necessárias executar no contrapiso antes da instalação do
piso vinílico. Em nenhum caso deve-se iniciar a instalação se todos estes pontos
não tiverem sido corretamente verificados e corrigidos, se necessário.
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O piso vinílico jamais poderá ser instalado se houver UMIDADE NO CONTRAPISO. O
período de cura do contrapiso vai depender do tipo de preparação e materiais
utilizados. Sempre deve ser realizado teste de umidade no contrapiso antes da
instalação, pois se o piso for instalado sobre o contrapiso com umidade, a água poderá
não evaporar, possibilitando o aparecimento de bolhas, estufamento, empenamento e
descolamento do produto (no caso do piso vinílico colado).



Se necessário realize a impermeabilização do contrapiso antes da instalação do Piso
vinílico a fim de proteger o contrapiso da umidade, além de assegurar a preservação
da construção, proporciona a salubridade dos ambientes e, como consequência, você
terá o conforto e segurança necessária. Além de assegurar um excelente desempenho
do piso vinílico por muitos anos.



No caso das réguas padrão madeira, sugerimos que abra as caixas e misture as réguas
antes da instalação. Como as réguas são diferentes umas das outras e não possuem
cor uniforme, caso exista uma pequena diferença de tonalidade ela não será
percebida.
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É necessário aclimatar o produto por pelo menos 24h antes da instalação. Recomendase que as réguas sejam espalhadas no ambiente onde serão instaladas em
temperatura interna entre 18°C e 27°C. Usar, se necessário, aquecedor ou ar
condicionado para a aclimatação.



Atenção aos desenhos das réguas, evitando que duas réguas do mesmo padrão sejam
instaladas uma do lado da outra.

MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO


Lápis; Espátula; Esquadro; Guilhotina de Precisão para o corte da Régua; Medidor de
Nível; Vassoura de Pelo; Trena ou Escala Métrica; Giz de Linha ou de Marcação;
Aspirador de Pó; Soprador Térmico; Pano de Limpeza; Lixadeira Elétrica para Pisos;
Furadeira com Dispositivo para Mistura de Argamassa ou Cola; Cola Base Água ou de
Contato; Desempenadeira Dentada (dentes finos); Rolo Compressor ou Régua de
Madeira Revestida com Carpete.

APLICAÇÃO DA COLA





Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira dentada, conforme indicado pelo
fabricante, em áreas de até 10m² aproximadamente. Aguardar o “tempo de tack” do
adesivo e distribuir as réguas. Após o término da colagem, passar o equipamento
denominado “rolo compressor de 50kg”, ou uma tábua protegida com um tecido
grosso imediatamente sobre as réguas coladas, comprimindo o revestimento na base
para que fiquem bem aderidas ao contrapiso.
Os movimentos devem ser circulares, com cuidado para não utilizar adesivo em
excesso.
Lembre-se de espalhar adesivo em uma área possível de instalação em até 30minutos.
Após esse período, a aderência do piso poderá ficar comprometida.
IMPORTANTE: Se a quantidade de adesivo recomendada não for seguida, o adesivo
será incapaz de fazer com que o produto seja colado. Siga sempre as recomendações
da embalagem do adesivo adquirido para a instalação.
O tempo de secagem total do adesivo é de aproximadamente 7 dias (consulte a
embalagem do fabricante para mais informações). Não lave o piso antes desse
período, evitando assim que o produto descole.

TIPOS DE CONTRAPISO PERMITIDOS INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO





Cimentado;
Cerâmico, Granito ou mármore com juntas inferiores a 5mm;
Pisos de alta resistência;
Mezanino;
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Piso Aquecido.

TIPOS DE CONTRAPISO E LOCAIS NÃO PERMITIDOS INSTALAÇÃO DO
PISO VINÍLICO
















Qualquer tipo de Madeira;
Cimento queimado;
Pedras e Cerâmicas com juntas superiores a 5mm;
Outro tipo de Piso Vinílico, Mantas, Paviflex, LVT, dentre outros;
Pintura Acrílica ou Epóxi;
Cozinha Industrial;
Carpetes;
Áreas Externas;
Pisos Flutuantes;
Pisos com adesivo betuminoso (cola preta).
Área Interna com muita Incidência de Sol e raios solares;
Ao Ar Livre;
Em locais onde a temperatura é excessivamente quente ou fria;
Onde há muita umidade;
Sobre ardósia e outras pedras.

OBSERVAÇÕES


A função da Massa de Preparação é corrigir a aspereza do contrapiso e preparar o
mesmo para receber a cola, tanto nos casos do piso vinílico colado quanto para
receber o piso vinílico clicado. Ela tem secagem rápida e excelente resistência
mecânica. É necessário seguir as etapas de aplicação indicado na embalagem do
produto.

IMPORTANTE:

Para áreas de alto tráfego de empilhadeiras ou carrinhos de

transporte, não recomendamos a aplicação da massa de preparação composta por
água, cola PVA e cimento.


A função da Massa Autonivelante é de regularização de até 10mm, não requer
lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica. É necessário
seguir as etapas de aplicação indicado na embalagem do produto.
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Para marcar o eixo na instalação das réguas, o primeiro passo é definir a parede de
início da instalação, conforme paginação depois, meça a largura da placa, desconte 5
centímetros e trace uma linha paralela à parede.
Comece a colocação das réguas a partir do ponto demarcado. A primeira régua da
segunda fileira deve ser alinhada no meio da régua da fileira anterior, a 2/3 ou de
forma desencontrada.
O acabamento será realizado com o rodapé de escolha do cliente.

ESTOCAGEM





O Armazenamento dos Pisos PORTTE deverão ser efetuado em locais isentos de
quaisquer elementos que possam, danificar o material, tais como: superfícies rígidas
com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.
Os produtos devem ser armazenados em superfícies plana horizontal, de forma que o
material não fique curvado (envergado).
A estocagem deve ser em local protegido da ação da luz solar e umidade. Em ambiente
com temperatura moderada entre + 15° C e + 27° C.

MANUTENÇÃO DOS PISOS VINÍLICOS






A primeira limpeza do piso deve ser realizada após 24h do tempo de instalação.
Use protetores nos pés dos móveis para evitar danificar o piso vinílico.
Não utilize cera sobre os pisos vinílicos, nem produtos de limpeza abrasivos.
Na limpeza diária, basta utilizar água com um pano úmido.
Não se pode jogar água sobre os pisos vinílicos, pois corre-se o risco de entrar água
nos seus encaixes no caso dos clicados e no colado pode-se acumular água por trás do
rodapé até chegar a parte inferior do piso onde tem a cola existente e agrupar
umidade sob o piso, o que poderá gerar mofo e até mesmo o descolamento do piso. A
recomendação é que não se jogue água sobre o piso vinílico. Um simples pano úmido é
o suficiente para manter o piso limpo.
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A Garantia não cobre instalação, conservação, limpeza e, desacordo com a NBR ABNT 14917
ou com as instruções contidas na embalagem do produto e nesse arquivo.

Qualquer dúvida entre em contato por e-mail: sac@portteporcelanato.com.br ou pelo
telefone (71) 3353-0380 www.portteporcelanato.com.br
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