MANUAL DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA
VINILE | PISOS VINILICOS

Parabéns por sua escolha! Os pisos vinílicos Vinile são
bonitos, resistentes e fáceis de cuidar.
Siga nossas orientações de instalação do produto, limpeza e
os Termos de Garantia:

•

contínua é todo do mesmo lote.
As caixas devem ser abertas conforme seja necessário em
função do ritmo da instalação; Remova todos os móveis e
outros equipamentos da área a revestir.
Não instale em áreas externas.
Não instale em locais onde o piso fica submerso em água.

1) ANTES DA INSTALAÇÃO: CONSERVAÇÃO E PRODUTO

•
•

•

2) ANTES DA INSTALAÇÃO: SUPERFÍCIES

•

•

•

•

As embalagens da Vinile – Pisos Vinílicos devem ser
protegidas para que não fiquem expostas às condições
climáticas.
Mantenha-as fechadas, cobertas e longe de janelas, não
deixe as caixas expostas ao sol ou chuva. Estes cuidados
devem ser tomados para não danificar os encaixes ou
faces do piso.
O piso vinílico Vinile deverá ser armazenado no ambiente
onde será instalado, em local plano e, em pequenas pilhas
de 15 caixas, por um período mínimo de 24 horas para
adaptação das réguas.
Analise o material, procurando defeitos visíveis e/ou
danos antes e durante a instalação. Caso existam defeitos
no vinílico, comunique imediatamente o fornecedor.
Use o mesmo número de lote em todos os ambientes.
Confirme se o material adquirido para cada superfície

A superfície sobre a qual o piso será instalado deverá estar
limpa, plana, seca, curada e firme.
Superfície limpa: livre de sujeiras, graxa, ceras, óleo, tinta,
restos de obra como: gesso, pedaços soltos, restos de massa,
etc.
Superfície plana: o contrapiso deve estar regularizado e sem
imperfeições (depressões ou desníveis) , conforme requisitos
previstos na norma ABNT NBR 15575-3. Irregularidades na
base ficarão aparentes no piso vinílico após a sua instalação,
motivo pelo qual é obrigatório que seja feita a correção do
contrapiso previamente à sua instalação.
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Superfície seca e curada: Se a base apresentar umidade
estará impossibilitada de receber o piso vinílico. A umidade é
detectada somente com equipamento adequado (higrômetro
para concreto e argamassa). A umidade máxima permitida
do contrapiso deve ser de 2,5%; conforme norma ABNT NBR
14.917. Se houver umidade, é necessário saber sua origem e
tomar as providências necessárias.

carga mineral, mantas; Contrapisos com superfície arenosa,
quebradiça, desnivelada, irregular ou mole.

3) FERRAMENTAS
Esquadro/Régua/Cortador novo.

4) APLICAÇÃO
Superfície firme: A base não deve apresentar fissuras, partes
soltas ou com desprendimento de partículas e deve estar
firme e com boa resistência à abrasão. Um contrapiso fraco
(com resistência mecânica a compressão inferior a 20 mpa)
pode esfarelar ou não suportar o peso de móveis e outros
objetos, ficando quebradiço e com depressões.
Bases e preparações: Contrapiso de concreto ou argamassa
cimentícia: Deve estar limpo, plano, sem irregularidades
e seco; Revestimentos cerâmicos: Neste caso a massa
niveladora deve ser aplicada sobre estas bases conforme
orientações dos fabricantes, para nivelar os rejuntes.
Bases que precisam ser removidas: Revestimentos cerâmicos,
pedras e mármores com juntas/rejuntes superiores a 5 mm;
Cimento queimado; Qualquer tipo de madeira como: tacos,
tábuas, parquet, pisos laminados, carpete têxtil, carpete
de madeira etc.; Outros pisos vinílicos, pisos vinílicos com
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•

•
•

•
•
•

Meça o local antes de iniciar a instalação. Lembre-se
de medir as áreas irregulares, para então calcular a
quantidade de réguas necessárias para o ambiente. Somar
10% para cobrir as possíveis perdas e recortes especiais.
Recomenda-se remover completamente as partículas
soltas da superfície a ser revestida (limpar).
Certifique-se que as paredes não estejam fora de
esquadro, se necessário, ajuste-as antes de iniciar
a instalação. Caso seja necessário, ajuste as réguas
recortando e alinhando-as junto à parede.
Defina, previamente, o sentido das réguas para melhor
aproveitamento do material.
Recomenda-se instalar o piso sempre no sentido menor
do ambiente.
É importante decidir a modulação antes de iniciar a
montagem. Certifique-se que os recortes entre as zonas,

•

•
•
•
•
•
•

não sejam inferiores a 30cm; Disponha as réguas no
contrapiso e encaixe cuidadosamente.
Recomendamos respeitar sempre um espaçamento
de 3mm da parede; Ao chegar à outra extremidade da
parede, corte a régua garantindo a folga mínima de 3mm.
Para o corte das réguas utilize o cortador sempre com a
ajuda do esquadro para assegurar um corte perfeito.
Passe o cortador levemente, porém, com firmeza. Risque a
linha do corte até aprofundar e formar uma fenda.
Aconselhamos guardar os pedaços cortados, pois poderão
ser úteis em outras partes.
Em cortes menores em grande quantidade utilize a fresa
elétrica com coletor de poeira.
Faça a aplicação da cola seguindo as recomendações do
fabricante, aplicando a cola apenas no contrapiso/base.
Para garantir a aderência total do piso vinílico à cola, na
aplicação de cada régua do piso vinílico é obrigatório
fazer pressão sobre o mesmo com o uso de uma madeira
revestida com carpete.

5) LIMPEZA:
PRIMEIRA LIMPEZA:
•

•

•

Para a cura total do adesivo utilizado na instalação, a
primeira limpeza deve ser feita somente após 48 horas da
instalação.
Com uma vassoura de cerdas macias remova toda sujeira
do piso e logo após utilize um pano bem torcido na
solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de
água possível.
O piso vinílico é fabricado com PVC e é 100% resistente
à água, mas a cola não é resistente e por este motivo
quando utilizada água em abundância poderá ocorrer o
descolamento do piso.
LIMPEZA DIÁRIA OU ROTINEIRA:

•

Os pisos vinílicos Vinile são duráveis e de fácil
manutenção. Recomendamos o uso frequente de
vassoura com cerdas macias, aspirador de pó e água com
detergente neutro.
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Conulte em nosso site onde encontrar.

Última atualização 15/01/2020

