Instruções de Instalação Pisos Vinílicos
Linha de Pisos Laminados em PVC 2, 3 mm e Click

Recomendações e Responsabilidades
Os serviços de colocação devem ser repassados a profissionais instaladores de
pisos com experiência, os quais devem ler e adotar as orientações deste manual, uma
vez que elas definem as responsabilidades pela execução bem sucedida na obra. Cabe ao
instalador e ao comprador observarem as seguintes condições:

1. Preparação e Verificação do Contrapiso.
A espessura do contrapiso pode variar de acordo com a situação e condições do piso
concretado e ou laje concretada, dependendo do desnível e suas ondulações, tem-se a necessidade de
uma espessura maior para o contrapiso. O principal objetivo do contrapiso é manter a superfície plana
e bem nivelada, sem imperfeições e ou ondulações. A espessura do contrapiso pode variar de 1 a 3 cm.
A confecção do contra piso é uma mistura de cimento e areia fina, aplicada sobre o piso concretado,
possibilitando a preparação de uma superfIcÍe perfeita, livres de defeitos e ou variações.
Em obras é necessário curar o contrapiso por 7 a 14 dias. No inverno por muito mais tempo.
Verifique a planicidade, caso necessário corrija novamente, com nova base de areia e cimento.
No Caso de instalação sobre pisos cerâmicos, prepare a superfície com massa reguladora
(cimento + cola branca), porém antes de aplicar a massa reguladora, aplique com rolo uma camada de
adesivo de contato (cola de contato), assim incrementando a aderência, após a cura do adesivo, aplique
com uma desempenadeira, uma fina camada fechando todas as fugas do piso e demais imperfeições.
Caso necessário aplique outra camada e deixe secar completamente. Mantendo assim, a superfície
plana e livre de ondulações. Os passos seguintes estão descritos abaixo. Pisos como tacos e parquets
devem ser removidos e nova base preparada. Deixe as placas no local de instalação por 24-48 horas
para sua climatização antes de iniciar a instalação.
O contrapiso é uma das principais etapas da instalação das placas vinílicas, contrapiso imperfeito,
com ondulações e ou imperfeições, os mesmos problemas serão repassados ao piso vinílico quando
finalizado. Piso concretado com infiltrações e ou umidade aparente, deverão ser corrigidos. Umidade na
camada entre contrapiso e as placas vinílicas favorecem o aparecimento de fungos.
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Contrapiso

Piso Concretado

1 - 3 cm, possibilitando
nivelamento, planicidade.

2. Massa Reguladora

Com o contrapiso curado, seco, livre de sujeiras e ou poeira, sem rachaduras e forte o
suficiente para resistir ao tráfego comercial, podemos aplicar uma camada fina de massa reguladora.
Massa reguladora é uma mistura que consiste em cimento, água e cola branca pva (cascorez). A
proporção pode variar de acordo com a situação do contrapiso. Contrapiso fraco ou queimado, onde
facilmente se remove a areia de sua superfície requer mais adição de cola pva a mistura. No mercado e
em lojas de materiais de construção podemos encontrar marcas fornecendo a massa reguladora
preparada para utilização. Procure por massa reguladora ou massa de contrapiso.
A massa reguladora tem por função reparar as últimas imperfeições e ou ondulações deixadas
ao contrapiso e por final endurecer a superfície. Aplique utilizando uma desempenadeira lisa de
pedreiro, uma camada fina em toda superfície do contrapiso. Espessura variando de 0,5 a 2 mm. Está
camada de massa reguladora irá fortalecer a superfície da contrapiso, proporcionando uma perfeita
aderência com as placas. O tempo de secagem pode variar de acordo com as instruções do fabricante e
ou composição da mistura. Recomendamos um período de 2-3 dias. Recomendamos o teste de
verificação de umidade antes de instalar as placas. Para verificar a umidade, basta colar um plástico no
contrapiso com fita adesiva em toda sua extremidade e esperar 24-48 horas. Se após esse período o
plástico apresentar pequenas gotas d´água de condensação ou escurecimento da superfície, o
contrapiso ainda possue umidade. Repita o mesmo teste em vários locais na obra.
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3. Lixamento e acabamento final do contrapiso.

Após a finalização da massa reguladora, onde as imperfeições foram reparadas, podemos agora
finalizar o acabamento do contrapiso. Acabamento final que permitirá a colagem das placas de pisos
vinílicos com um resultado perfeito. Antes de iniciar verifique a umidade do contrapiso. Pelo teste
descrito anteriormente. Umidade no contrapiso reduz drasticamente a aderência do adesivo de contato.
Pequenas variações, ondulações restantes da desempenadeira, pequenos relevos, podem ser
facilmente removidos e perfeitamente finalizados com processo de lixamento do contrapiso
regularizado. Utilizando uma pedra abrasiva, rebolo e ou uma lixa grão 60-80, passe algumas voltas
sobre toda área do contrapiso, removendo as últimas saliências ou relevos. Este lixamento pode ser
efetuado manualmente pelo instalador. Está última etapa de acabamento do contrapiso proporcionará
um resultado final perfeito. Pisos instalados sem variações e ou ondulações visíveis, com incremento de
uma fixação confiável.
Após a finalização do lixamento, temos a necessidade de limpar a área, remover todos resíduos
dos processos descritos anteriormente e bem remover as poeiras e areias restantes. Está remoção
deverá se efetuada por aspirador de pó ou vassoura. As poeiras e sujeiras não podem mais estar
presentes no momento de aplicação do adesivo de contato ou instalação do piso click. Certifique que o
ambiente esteja livre de resíduos e poeiras. Poeira é uma dos principais motivos pela falha na aderência
entre as superfícies.
O Contrapiso agora está pronto e normalizado para receber as placas para colagem, e ou, para
receber os pisos click (instalação por encaixe).

Contrapiso com Massa Reguladora Aplicada
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Lixando a Superfície,
removendo as últimas
variações, saliências.

4. Aplicação de Adesivo.

Para efetuar a colagem das placas vinílicas, utilize adesivo de contato e uma desempenadeira
lisa para aplicação no contrapiso e nas placas. A quantidade de adesivo pode variar entre 0.25-0.30
KG/m2. Uma lata de 18 Kg rede em média 70-80 m2, adesivo aplicado no contrapiso e placas. Aplique
uma camada fina e uniforme sobre toda área das placas e em suas extremidades.
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Nota: Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras.
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5. Tempo de pré-secagem.

Após aplicada a camada de adesivo nas placas e no contrapiso, espere por 10-20 minutos
para secagem inicial do adesivo (ponto de pega). Inicie a colocação das placas nas extremidades
da área utilizando uma peça inteira. Mantenha uma distância de 6 mm afastada das paredes,
assim facilitando posterior colocação de rodapés e proporcionando uma perfeita acomodação
das placas.

6. Colocação das Placas.

As formas de colocação dos pisos mais utilizados são a paralela e a em diagonal. A forma mais
prática e fácil de instalação é o formato paralelo as paredes. Começando em uma extremidade e
continuando ao outro lado, deixando o corte da peça final para finalizar o espaço restante. A segunda
fileira de placas o desenho pode começar com ½ ou 1/3 do tamanho da placa original. Intercalando-se
assim o desenho do piso. Instale as placas no sentido vertical a entrada das portas de acesso.
Antes de colocar o piso, o instalador deve selecionar as variações de tonalidades a fim de
estabelecer na instalação uma distribuição em regularidade aparente. No caso da instalação dos pisos
click, inicie o encaixe pelas extremidades das placas (topos) e em seguida encaixe pelo comprimento.
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7. Efetuando Cortes.

Os cortes das peças necessárias para finalizar a colocação em toda a superfície do contrapiso,
são efetuados utilizando-se estilete. O corte inicial é feito na parte superior do piso, ou seja, a parte
decorativa. Utilize um esquadro ou mesmo uma placa para servir de guia. Efetue o corte
transpassando todo piso. Dobre a placa para romper as partes. Lembre-se de sempre posicionar as
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placas com os cortes voltados as paredes, mantendo os cortes originais de fábrica nas junções das
placas instaladas.

8. Finalizando a Colocação.

Com as placas colocadas e a obra sendo finalizada, podemos reforçar o contato utilizando um
martelo de borracha, incrementando o contato nas extremidades de cada placa.
Terminada a colocação agora resta apenas aguardar pela secagem total do adesivo antes de
liberar para tráfego. A secagem completa ocorre em 24-48 horas.
Na limpeza final, remover do piso areias e detritos com vassoura ou aspirador. Usar água e
detergente neutro para limpeza superficial, enxaguar e retirar a água com um rodo ou pano limpo.
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Cuidados de Conservação:
Colar feltros nos pés, bases de móveis, mesas e cadeiras, ou utilizar tapetes.
Não arrastar móveis sobre o piso. Caso necessário utilize um cobertor para a movimentação;
Colocar capachos nas entradas para evitar a entrada de areia, pedriscos, proveniente de calçados;
Em cadeiras móveis, utilizar rodízios de silicone e não rígidos;
Evitar a exposição direta à luz solar.
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Instalação sobre piso cerâmico com piso 2, 3 mm e Click
1.

O piso cerâmico deve estar limpo e seco. Caso necessário efetue nova limpeza e deixe
secar. Remova todos os rodapés. Aplique uma camada com rolo, de adesivo de contato (cola
de contato) e deixe secar.

2.

Aplique uma fina camada de massa reguladora (cola pva + cimento) 0.5 – 2 mm,
utilizando uma desempenadeira, fechando as fugas e eliminando as variações. Eliminando as
variações de altura de uma peça de cerâmica para outra, que são muito comuns em pisos
cerâmicos, desníveis acima de 1 mm devem ser corrigidos, caso necessário, adiciona nova
camada de massa reguladora. Deixe secar completamente.. As variações e relevos devem ser
completamente corrigidos. Deixe secar por 4-5 dias. Faça o teste de umidade antes de colar o
piso.
Massa Reguladora,
Procure em lojas de
materiais de construção
por massa de contrapiso
ou massa pvc

3.

Com a massa reguladora seca, efetue o lixamento da superfície, com lixadeira ou
manualmente. O objetivo é eliminar todas as saliências deixadas pela desempenadeira,
deixando a superfície lisa e plana.

4.

Efetue a limpeza e a remoção das poeiras e ou areias. Agora a superfície está pronta e
preparada para receber o piso em 2, 3 mm e click. Na instalação mantenha uma distância de
5 mm afastada das paredes. Instale as placas no sentido vertical a entrada das portas. Para
instalação das placas para colagem, efetue os passos descritos acima.
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Detalhes importantes para um bom desempenho do seu Piso Laminado.

“Manutenção & Conservação”
Para permitir uma vida útil superior siga as recomendações abaixo.
O piso laminado Goefloor deve ser instalado no final da obra, todos
demais acabamentos devem estar instalados, pintura de paredes pronta,
janelas, elétrica, hidráulica, etc, finalizados. Quando entrar com os móveis,
certifique-se que tenham feltros, muitos dos móveis adqueridos não
possuem feltros e ou resistentes o suficiente para sustentar seu peso, sem
perfurar o feltro protetor. Certifique-se que os móveis tenham feltros, caso
necessário adicione. Protetores sólidos de plástico rígido podem danificar o
piso, revise esta situação colando feltros adicionais.
Não utilize cera e nem materiais abrasivos na limpeza da superfície.
Utilize apenas vassoura, aspirador de pó, água e detergente neutro. Não
utilizar solventes químicos na limpeza ou remoção de manchas, eles podem
agredir a superfície do piso.
Cole feltros nos pés e apoios de móveis, evitando assim dano ao piso em
caso de deslocamento ou em possível redecoração futura do ambiente.
Quando deslocar móveis pelo ambiente utilize um cobertor ou manta, não
desloque móveis sem nenhuma proteção.
Em cadeiras móveis utilize rodas de silicone ou feltros resistentes o suficiente.
Certifique-se que partes metálicas das cadeiras, mesas, móveis não
estejam em contato direto com o piso e ou, o feltro não esteja cortado,
perfurado ou danificado.
Em ambientes onde cadeiras deslocam-se constatemente, exemplo,
escritórios, clínicas, locais comerciais, utilize tapetes nas mesas.
Utilize tapetes nas entradas dos ambientes.
Mantenha a limpeza constante, certificando-se que pedras, areias não
estejam fixas, impregnadas nos feltros, rodas, tapetes, etc.
Mantenha o piso limpo constantemente, sem a presença de materiais
abrasivos, areias, pedras.
Limpeza com água e detergente neutro são o suficiente. Riscos, danos
causados pelo mau uso, excluem a garantia Goefloor.
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Protegendo seu Piso Laminado contra riscos :
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Instalação de Piso Click

1. O contrapiso deve estar regularizado, seco e plano. Verifique o descritivo listado acima.
Ondulações e desníveis acima de 1.5 mm em um comprimento de 1.5 metros, precisam ser
corrigidos. Certifique-se que não existem saliências, pontos altos e baixos. Saliências, revelos,
serão transmitidos ao piso, desmereçendo o resultado final.
Confirmando variações, corrija aplicando outra camada de massa reguladora utilizando uma
desempenadeira lisa de pedreiro, após a cura, efetue o lixamento.
2. O contrapiso deve estar seco, limpo e confirmado o nivelamento conforme descrito
anteriormente. Verifique a umidade do contrapiso, pelo teste descrito acima, colando pedaços
de plástico 50cm x 50cm em vários pontos da obra, fixe com fita adesiva e deixe por 48 horas.
Caso apareça gotas ou áreas escuras, o piso ainda possui umidade e tem-se a necessidade de
mais tempo para sua cura. Umidade gera fungos. A colocação das placas sobre contrapiso com
umidade, gera uma camada úmida entre contrapiso e piso laminado, favoreçendo o
aparecimento de fungos.
3. Limpeza da superfície, antes de iniciar a colocação das placas, efetue uma boa limpeza em
toda área, removendo com aspirador de pó, areias, poerias, pedras. Estas situações geram
saliências que serão transmitidas ao piso click e ou gera pontos soltos onde o piso não possui
apoio completo com o contrapiso.
4. Confirmando todas as situações acima, podemos agora começar a instalação das placas. É
importante deixar uma espaço de 6 mm, distância das paredes. Deixe um espaço de 6 mm em
todos os sentidos, em todas as paredes. Como o piso click, é um piso flutuante, podem
expandir conforme a variação de temperatura, assim, tem-se a necessidade de deixar folgas,
estes 6 mm são necessários para a expansão das placas. Sem espaço, as forças fazem o piso
levantar.
5. Instalação sobre pisos cerâmicos.
Alguns cuidados são necessários, certifique-se que as placas cerâmicas não estejam
desniveladas na altura, certifique-se que não existem desníveis sobre a superfície.
Fugas acima de 2 mm precisam ser fechadas. Desníveis acima de 1mm precisam ser
regularizados.
Constatados irregularidades no piso cerâmico, toda área deverá ser regularizada com
nova base. Após regularizado e lixado, certifique-se de remover todos os resíduos antes da
instalação do piso click.
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Fugas precisam ser fechadas, desníveis acima de 1.5 mm precisam ser regularizados.
Efetuar a regularização com nova base.
Ondulações no contrapiso, serão repassados ao piso vinílico.
Variações de altura acima de 1.5 mm precisam ser corrigidas com base.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAC- Informações
Goede
Av. 21 de Janeiro, 154
Pomerode –SC
89107-000
Fone 55 47 3387 2080
Email: goede@goede.com.br

Pag.14

