5 REGRAS DE OURO

18-30°C

Instale o seu piso a uma temperatura entre os 18 e 30°C.
Antes de ser instalado, o piso vinílico Quick-Step deve ser climatizado na área
de instalação a uma temperatura entre 18-30°C durante um período mínimo de
48 horas. A temperatura do ambiente e do piso deve ser mantida igual,
antes, durante e pelo menos 24 horas após a instalação estar concluída.

Antes e durante
a instalação

Utilize uma manta para temperaturas acima de 45ºC
<45°C

Básica

“Click”

O vinílico Quick-Step foi concebido para ser instalado no interior dos
espaços, ou seja, em zonas aquecidas (> 0°C). Não pode ser instalado em
solários, varandas, reboques de campismo, barcos ou em aplicações com
temperaturas inferiores a 0ºC sem que estejam colados. Caso a temperatura do
seu piso seja superior a 45°C, por exemplo devido à luz solar direta, é
recomendado que entre com contato com o fornecedor. Caso tenha dúvidas
acerca da temperatura do seu piso, contate o seu revendedor ou o departamento
técnico da Quick-Step.

Force até ouvir um clique de encaixe! Nunca utilize o martelo nem bloco
de nivelamento.

Levante ligeiramente a régua a instalar, colocando a sua mão por baixo.
Empurre a junta do lado mais estreito para baixo cuidadosamente com o seu
polegar, movendo-o a partir do canto interior para o exterior até ouvir um
“clique” de encaixe. Certifique-se de que as extremidades do lado mais estreito
estão fechadas, batendo-lhes suavemente com o punho na ligação. Não utilize
martelo nem bloco de nivelamento, caso contrário poderá danificar o sistema de
encaixe clique. Este é o método mais fácil de ajustar as réguas com o sistema de
encaixe por clique, Uniclic® Multifit para vinílico.

>0°C

Mantenha as condições de temperatura interior acima dos 0°C.
Certifique-se de que as condições de temperatura interior se encontram sempre
> 0°C e preferencialmente entre 18-30°C.

>2 mm

>2 mm

Certifique-se de deixar uma junta de expansão de, no mínimo, 2 mm.
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PARA OBTER UM BOM RESULTADO, ACONSELHAMOS QUE SIGA ATENTAMENTE AS
INSTRUÇÕES INDICADAS.
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1. PREPARAÇÃO
Recomendamos que encomende em simultâneo todos os pisos destinados a projetos comerciais.
1
Armazene e transporte sempre cuidadosamente o vinílico Quick-Step para evitar deformações. Armazene e transporte as
caixas numa superfície plana e em pilhas regulares. Nunca armazene as caixas na vertical nem em ambientes úmidos,
poeirentas ou em locais com temperaturas extremas. Antes de ser instalado, o piso vinílico Quick-Step deve ser climatizado
na divisão de instalação a uma temperatura entre 18-30°C durante um período mínimo de 48 horas. A temperatura do
ambiente e do piso deve ser mantida igual, antes, durante e pelo menos 24 horas após a instalação estar concluída.

2
O tipo de base, a sua qualidade e preparação têm uma grande influência no resultado da instalação final. Caso a base
não seja adequada para a instalação do vinílico Quick-Step, devem ser tomadas as medidas necessárias. Contate o
respectivo distribuidor Quick-Step, que terá todo o gosto em ajudá-lo. Fique atento que se a base for irregular, pode deixar
marcas no seu piso Quick-Step vinílico.
A base deve ser estável e fixa. Além do mais, não pode ser macia, estar danificada ou solta. Os seguintes revestimentos de
piso têm de ser removidos: Carpete, feltro agulhado, vinil almofadado, piso flutuante parquet e laminado, etc. Não é
necessário remover: mosaicos cerâmicos, PVC, VCT, parquet e laminado colado, tábuas de madeira fixas, etc. Não é
necessário remover, mas é obrigatório utilizar folha de polietileno para impedir migração em: PVC colado, linóleo colado e
parquet oleado colado.

3
No caso de instalação numa base de madeira, em primeiro lugar remova qualquer piso existente. Não devem existir
quaisquer sinais de bolor e/ou infestação de insetos. Certifique-se de que a base está nivelada e que todas as partes soltas
estão pregadas. Aplique uma placa de madeira de nivelamento de piso adequada ou um composto de nivelamento para
obter uma preparação ideal da base. As placas de nivelamento devem ser fixadas a cada 30 cm com parafusos. A caixa
de ar por baixo do piso de madeira deve ser suficientemente ventilado. Remova todos os obstáculos e certifique-se de que
existe ventilação suficiente (aberturas para ventilação com um mínimo de 4 cm² no total por m² de piso). O teor de
umidade da madeira não deve exceder os 10%.
4
Certifique-se de que a base está completamente plana. As juntas de cimento com mais de 1 mm de profundidade e 4 mm
de largura devem ser niveladas com um primário e produto de nivelamento adequados. Qualquer irregularidade com
mais de 1 mm num comprimento de 20 cm deve ser nivelada. As saliências devem ser removidas através de polimento ou
raspagem. Aplica-se o mesmo procedimento para irregularidades com mais de 2 mm num comprimento de 1 m. Utilize
um produto de nivelamento adequado e confirme com o fornecedor se é necessário algum primário ou vedante. Em
alguns casos, a utilização de uma manta pode evitar um nivelamento adicional da base.
5
O teor de umidade da base deve ser inferior a 2,5% CM (betonilha) ou inferior a 0,5% CM (base de anidrita). No caso de
pisos aquecidos, os resultados devem ser 1,5% CM e 0,3% CM, respetivamente. Meça, registe e guarde sempre os
resultados do teor de umidade.
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6
Os sistemas de aquecimento de pisos (água/eletricidade) que são integrados na camada superficial podem ser utilizados
com vinílico Quick-Step caso possa ser garantida uma temperatura constante de 18ºC no ambiente e no piso durante a
climatização, instalação e 48 h após a instalação. Por motivos de saúde e de segurança, deve ser mantida uma
temperatura da superfície do piso no máximo de 27°C. Os diversos ambientes com e sem aquecimento do piso ou com
controladores de temperatura diferentes, devem ter instalados perfis de transição na separação dos ambientes. Para obter
uma boa preparação, leia também as instruções de instalação fornecidas em separado sobre o aquecimento de pisos em
www.quick-step.com.br
7
Certifique-se de que a base esteja seca, plana, estável, limpa e sem gorduras nem substâncias químicas. Caso necessário,
raspe e limpe as colas antigas existentes. Antes da instalação, remova cuidadosamente todos os resíduos (incluindo pregos),
varra e aspire. Repare as imperfeições de superfície principais e as fissuras maiores. Recomenda-se que remova todos os
rodapés antigos e instale novos, após a instalação do piso.
8
São necessárias as seguintes ferramentas: trena, óculos de proteção, corda, luvas e um lápis. Para além das ferramentas
mencionada, recomendamos a utilização da faca de corte côncava e da ferramenta de instalação vinílico Quick-Step. A
última funciona como 2 em 1 - pé-de-cabra e esquadro de carpinteiro.
A utilização de acessórios de outras marcas que não vinílico Quick-Step podem provocar danos no seu piso Quick-Step.
Nesses casos, a garantia fornecida pela Quick-Step será nula. Por este motivo, aconselhamos a utilização apenas de
acessórios vinílico Quick-Step, que foram especialmente concebidos e testados para a utilização com o seu piso vinílico.
Nunca utilize um bloco de nivelamento durante a instalação do vinílico Quick-Step.

9
Verifique todas as réguas antes e durante a instalação em condições de luzes adequadas. Nunca devem ser utilizadas as
réguas com defeito.
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2. INSTALAÇÃO
1
Durante a instalação, certifique-se de que mistura suficientemente as réguas, para que não fiquem muitas réguas idênticas,
mais claras ou mais escuras juntas umas das outras. Para obter o melhor efeito visual, é aconselhável instalar as réguas
na direção da parede mais comprida e paralelamente à incidência da luz. Certifique-se de que as juntas de topo das
réguas nunca fiquem alinhadas em 2 filas sucessivas; devem ficar como uma distância de pelo menos em 30 cm.
2
Meça o ambiente antes de começar a instalar. Certifique-se de que, quando terminar a instalação, a última fila tenha,
pelo menos, 5 cm de largura.
3
O vinílico Quick-Step foi concebido para ser instalado em ambientes internos, ou seja, em zonas aquecidas (> 0°C). Não
pode ser instalado em solários, varandas, reboques de campismo, barcos ou em aplicações com temperaturas inferiores a
0ºC sem que estejam colados. Caso a temperatura do seu piso seja superior a 45°C, por exemplo devido à luz solar
direta, é recomendado entrar em contato com o fabricante. Caso tenha dúvidas acerca da temperatura do seu piso,
contate o seu revendedor ou o departamento técnico da Quick-Step.

4
Em primeiro lugar, comece no canto esquerdo do ambiente e coloque um nivelamento, caso seja necessário. A manta
deve ser instalada progressivamente, em conjunto com a instalação do piso. Recomendamos que utilize a manta
específica dos pisos vinílicos Quick-Step, que possuem uma função de nivelamento, isolante e de redução de ruído. Uma
manta muito macia ou fabricado com o material errado danifica o seu piso. As mantas de pisos laminados não são
adequados para produtos vinílicos. Na embalagem da manta constam mais informações sobre como utilizá-las ou
pergunte junto do seu revendedor. Comece a primeira fila com uma régua inteira. Corte o encaixe do lado
comprido da primeira régua.

5
Instale a régua com os lados cortados contra as paredes. Certifique-se de que deixa ficar uma junta de dilatação de 2
mm. Para instalações com aquecimento de piso, recomendamos que deixe uma folga para dilatação de 5 mm.
6
O piso vinílico Quick-Step pode ser cortado facilmente com um estilete com uma faca, com o lado estampado voltado
para cima. Ao cortar a régua de vinílico, marque a linha e utilize a faca para fazer um corte firme na superfície.
Depois, parta a régua utilizando as duas mãos.
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7
Rode o lado comprido da primeira régua da segunda fila para a régua já instalada, num ângulo entre 20 a 30°.
Desloque a régua a ser instalada ligeiramente para cima e para baixo em simultâneo, exercendo alguma pressão. As
réguas encaixarão uma na outra.
8
Em seguida, faça deslizar a terceira régua na horizontal. Levante ligeiramente a régua a instalar, colocando a sua mão
por baixo. Empurre a junta do lado mais estreito para baixo cuidadosamente com o seu polegar, movendo-o a partir do
canto interior para o exterior até ouvir um “clique” de encaixe. Certifique-se de que as extremidades do lado mais estreito
estão fechadas, batendo-lhes suavemente com o punho no encaixe. Não utilize martelo nem bloco de nivelamento, caso
contrário poderá danificar o sistema de encaixe clique. Este é o método mais fácil de ajustar as réguas com o sistema de
encaixe por clique, Uniclic® Multifit para vinílico.

9
Agora, junte as réguas das duas primeiras filas, pelos lados mais estreitos. Verifique o espaço de dilatação e certifique-se
de que as primeiras linhas se encontram perfeitamente alinhadas em linha reta. É possível verificar se estão
perfeitamente alinhadas utilizando uma corda ao longo das réguas instaladas e ajustar a linearidade do seu piso sempre
que necessário. Deve ser mantida uma junta de diltação de 2 mm ao longo do perímetro. Não há necessidade de
deixar juntas de dilatação adicionais na direção da largura e do comprimento das réguas.

10
Quando o resto da manta for mais curto do que a largura de uma régua, é necessário instalar uma nova manta
Recomenda-se unir as mantas com fita adesiva fina.
11
Continue a instalação assim, fila a fila, até ao fim do ambiente. Verifique sempre cada união dos encaixes antes de
continuar. Pode apertar suavemente com o polegar na parte superior de cada junta de extremidade estreita, para
garantir um bom travamento.
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3. ACABAMENTO
1
Inspecione a superfície final do piso instalado. Instale os rodapés vinílicos Quick-Step contra a parede mas nunca fixe os
rodapés ao piso. Nos locais em que não seja possível colocar perfis nem rodapés, preencha a junta de dilatação com
enchimento elástico (silicone), kit vinílico Quick-Step. Para ambientes com um teor de umidade elevado como, por
exemplo, banheiros, pode ser utilizado o Hydrokit Vinílico Quick-Step.
2
Quando o novo piso alcançar um limite ou uma moldura de porta, recomendamos que recorte as molduras. Para garantir
um corte correto, volte a régua ao contrário e coloque-a no chão, até à moldura da porta. Em seguida, coloque o serrote
de mão vinílico Quick-Step contra a régua e corte para além da moldura. Remova a parte cortada e aspire os resíduos.
Agora pode simplesmente encaixar por clique a régua pelo lado mais comprido ao lado da moldura cortada. Utilize a
ferramenta de instalação vinílico Quick-Step como pé-de-cabra para assegurar a fixação absoluta dos encaixes
longitudinais e transversais .
3
Caso seja difícil inclinar as réguas (por ex. sob os radiadores), utilize a ferramenta de instalação vinílico Quick-Step para
unir as réguas.
4
Nas linhas em que haja um tubo, certifique-se de que o tubo fique exatamente alinhado com o lado transversal de duas
réguas. Faça um furo com uma broca de diâmetro igual ao tubo mais 10 mm. Encaixe as réguas pelo lado transversal e
faça um furo no centro da união das duas réguas. A seguir, pode instalar os pisos.
5
No caso de existir um tubo duplo, faça um furo em cada um dos pontos marcados, que seja equivalente ao diâmetro dos
tubos mais 10 mm. Caso se encontre localizado no lado comprido da régua, faça um corte com ângulo de 45 graus a
partir de cada furo até à extremidade da régua.
6
Em seguida, utilize uma cola adequada ao longo das extremidades cortadas da peça que cortou e cole a peça na posição
pretendida. Certifique-se de que não fica cola entre a peça cortada e a base.
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4. MANUTENÇÃO
Pode andar em cima do seu novo piso vinílico Quick-Step logo após a instalação.

1
Pode usar aspirador no seu piso vinílico. É proibido o uso de aspirador a vapor.
2
O seu piso vinílico pode ser limpo com um pano/esfregão úmido ou molhado.
O produto de limpeza vinílico Quick-Step é um produto de manutenção especificamente desenvolvido para manter o
seu novo piso vinílico nas melhores condições. Para obter mais informações sobre como limpar e fazer a manutenção do
seu piso, visite www.quick-step.com.br. Para obter instruções específicas de limpeza em aplicações comerciais ou
projetos, pode contatar o seu revendedor ou o departamento técnico da Quick-Step.
Remova imediatamente os líquidos derramados no piso.

3
Proteja os pés dos móveis e das cadeiras. Utilize cadeiras tipo W (em escritório) e bancos com rodas suaves que sejam
adequadas para pisos em vinílico e/ou utilize um tapete adequado.
4
Nunca arraste móveis pesados pelo piso, eleve-os em alternativa. Certifique-se de que os pés dos móveis têm superfície
larga e são fornecidos com protetores de piso que não deixem marcas. Quanto mais altos e/ou largos forem os pés dos
móveis, maior será a repartição do peso pelo piso e menos hipóteses existirão do piso ficar danificado.
Coloque tapetes sem base de borracha em todas as entradas exteriores para evitar que entre pó, areia e terra para o piso.
tudo isto reduzirá os danos, os requisitos de manutenção e prolongará a vida do seu piso. Tenha em atenção que o contato
prolongado com borracha pode provocar uma mancha permanente no seu piso.
Não permita que cigarros, fósforos ou outros itens muito quentes entrem em contato com o piso, pois isso pode provocar
danos permanentes.

5
Certifique-se de que as condições de temperatura interior se encontram sempre > 0°C e preferencialmente entre 18-30°C.
Caso a temperatura do seu piso exceda os 45°C, favor entrar em contato com o vendor, ou departamento técnico da
Quick-Step.

