FLOOREST PISOS VINÍLICOS - COLEÇÃO MARES
Guia para Instalação e Manutenção
1. ANTES DA INSTALAÇÃO
1) Verifique o Material de Instalação
• Antes de instalar o FLOOREST PISOS VINÍLICOS, verifique se a cor, o design e as dimensões
do material estão corretos, e se a quantidade é suficiente para finalizar o serviço.
• A verificação de todo o material antes da instalação pode garantir que o trabalho
não sofrerá atrasos.
• Reclamações quanto a defeitos de fabricação claramente identificáveis
não serão aceitas depois que o piso já tiver sido instalado.
• As embalagens com as réguas do piso devem ser retiradas das caixas e separadas
umas das outras como parte do processo de aclimatação.
2) Condições do Local da Instalação
• Mantenha todo o material do piso e a cola a uma temperatura entre 19oC e 30oC
no mínimo por 48 horas antes da instalação, e também durante e depois da instalação
para garantir a funcionalidade adequada do produto e da cola.
• A temperatura mínima do contrapiso não deve ser inferior a 10oC.
• Recomenda-se que a umidade relativa no ambiente permaneça entre 35% e 65%.
• O controle da temperatura nas áreas que receberão o piso deve ser mantido através
do sistema permanente de aquecimento e refrigeração do local/imóvel.
• Sistemas plenamente funcionais de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
são a melhor forma de garantir o controle de temperatura e umidade.
• Para um condicionamento adequado, todo o material do piso deve ser armazenado
sobre uma superfície plana e em local afastado de raios solares diretos,
aquecedores ou saídas de ar condicionado.
• O serviço de instalação deve terminar com uma inspeção. Verifique se o piso
recém instalado está livre de resíduos de cola.
• A instalação do piso não deve ser iniciada antes que todos os outros serviços
e obras sejam terminados.
3) Contrapisos
• A preparação adequada do contrapiso é uma etapa importante
de uma instalação bem sucedida.
• A qualidade da instalação de qualquer piso depende diretamente da qualidade
do contrapiso sobre o qual ele será assentado. A aparência final e o desempenho do piso
de revestimento serão determinados e afetados, em parte, pelas condições do contrapiso.
• O instalador deverá ter o cuidado de verificar se o contrapiso e o substrato estão
devidamente preparados para receber o novo revestimento. A cuidadosa e adequada
atenção quanto a tudo isso irá ajudar a prevenir a formação de sulcos e o tunelamento,
protuberâncias causadas por sujeira ou outras irregularidades, pregos ou outros
dispositivos de fixação ou mesmo pelo uso impróprio de mantas, descoloração devido
a resíduos de cola, depósitos alcalinos, bolor ou mofo.
• O contrapiso deve ser firme, plano, nivelado e de acabamento uniforme,
e deve estar limpo e livre de poeira.
a. Contrapisos de Concreto
• Contrapisos de concreto precisam estar secos, lisos e livres de poeira, solvente,
tinta, cera, óleo, compostos selantes asfálticos ou outro material estranho. A superfície
deve estar firme, compacta e livre de resíduos de descamação.
b. Contrapisos de Madeira
• Não recomendamos a instalação.
4) Cola
• Escolha a cola indicada para o material a ser instalado e para o tipo
de substrato e utilização.
• As colas contêm um solvente orgânico prejudicial à saúde que pode causar intoxicação
e alucinações se inalado em quantidades excessivas. Profissionais trabalhando em áreas
confinadas deverão utilizar equipamento de proteção individual. Além disso, a área de
trabalho deverá ser frequentemente ventilada de modo a permitir a circulação de ar fresco.
• Dado que colas podem apresentar um odor característico, mantenha o ambiente
bem ventilado durante 2 a 3 dias depois da instalação.
2. INSTALAÇÃO
1) Instruções para o Assentamento
• Antes de começar a instalar as placas/réguas, determine a forma do assentamento
levando em consideração o formato do ambiente e o design desejado.

Item
Componente principal
Aplicação

Quantidade Padrão
para a Aplicação

Adesivos à base de óleo
Poliuretano (Óleo)
• Inverno
• Edificação nova (inverno, verão)
• Subsolo
• Piso com aquecimento
• Limpeza com água
• Teor de umidade superior a 4,5%

Adesivos à base de água
Acrílico (Água)
• Verão
• Edificação em reforma com
piso suficientemente curado
• Piso sem aquecimento
• Limpeza sem água
• Teor de umidade inferior a 4,5%

0,4 a 0,5 kg/m2

0,3 a 0,4 kg/m2

• Para a melhor aparência final, procure sempre evitar finalizar as peças junto a paredes
com recortes inferiores a 6 polegadas (15,24 cm) para placas e 6 a 12 polegadas
(15,24 a 30,48 cm) para réguas.
a. Régua
• As réguas devem ser instaladas de modo a intercalar as juntas finais
em pelo menos 6 polegadas (15,24 cm) em relação às réguas instaladas ao lado.
Isso ajudará a evitar o alinhamento das juntas finais.
• Disponha as linhas de réguas de forma escalonada, de modo a garantir que
as juntas finais de uma linha não coincidam com aquelas da linha anteriormente
instalada. Se a régua final de uma linha for mais comprida do que o necessário,
marque e corte a mesma, instalando-a com a extremidade cortada junto à parede.
O restante da régua cortada pode ser usado para iniciar a linha seguinte,
desde que tenha comprimento igual ou superior a 6 polegadas (15,24 cm).
3. DEPOIS DA INSTALAÇÃO
• Contrapisos de concreto precisam estar secos, lisos e livres de poeira, solvente,
tinta, cera, óleo ou compostos selantes asfálticos.
• Jamais arraste móveis, eletrodomésticos ou qualquer outro objeto pesado sobre
o piso. Utilize uma placa de compensado de madeira e um carrinho de carga manual,
ou qualquer outro dispositivo aprovado para a movimentação de carga suspensa.
• Utilize capachos com o reverso não emborrachado para minimizar a entrada
de pedriscos no ambiente.
• Use deslizadores e protetores ao deslocar móveis, a fim de evitar
arranhões, cortes e talhos.
• Quando forem utilizadas cadeiras com rodinhas, recomenda-se que os rodízios
sejam projetados para não danificar pisos maleáveis.
• Aguarde pelo menos sete dias após a instalação antes de limpar com água,
porém, utilize somente um pano umedecido.
• Os pisos da FLOOREST PISOS VINÍLICOS podem ser utilizados com aquecimento
sob o piso desde que este permaneça desligado pelo menos 48 horas antes e depois
da instalação (a temperatura máxima permitida na superfície é de 27oC (ou 80oF).
Uma vez que o revestimento tenha sido instalado e aclimatado por 24 horas,
o aquecimento sob o piso deve ser gradualmente elevado em incrementos de 5oC
durante um período de pelo menos 24 horas, respeitando-se a temperatura
máxima de trabalho de 27oC (80oF).
4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• O piso instalado deve ser mantido entre temperaturas de 13oC e 30oC ao longo
de sua vida útil.
1) Prevenção
• Proteja sempre o piso quando for deslocar objetos pesados, a fim de evitar
arranhões ou desgaste permanente.
• Utilize protetores de piso adequados e de tamanho correto sob mesas,
cadeiras e outros móveis pesados para evitar danos permanentes.
• Coloque capachos em todas as entradas; eles ajudam a proteger
o piso contra a água, oleosidade, areia e poeira.
• Recomenda-se o uso de cortinas ou persianas durante os horários de maior incidência
de raios solares. A exposição prolongada aos raios solares diretos pode resultar
em descoloração e variações térmicas instáveis, causando danos ao piso.
• Não deixe que as junções sejam atingidas por solvente; isto poderá causar
danos a elas ou fazer com que acumulem bolor.
2) Manutenção de Rotina
• A limpeza rotineira de pisos maleáveis é importante para evitar que partículas
e pedriscos causem danos por abrasão.
• Limpe regularmente a superfície do piso.
• A limpeza geral pode ser feita com vassoura, aspirador de pó e pano umidecido.
No caso de sujeira difícil, utilize um limpador para poliuretano.
• Utilize um pano seco ou aspirador de pó para fazer a limpeza. Ao utilizar água
ou qualquer outro líquido para a limpeza, faça-o com um pano bem torcido ou espremido.
• Toda e qualquer substância agressiva que possa causar manchas deve ser
imediatamente removida da superfície do piso.

Veja informação sobre garantias desse produto no site: www.floorest.com.br

