SOLO VINILICO EM CLICK
1. Diretrizes gerais
Este piso de vinil é projetado para uso em áreas residenciais e fabricado de
acordo com a EN 649, e é indicado para uso em áreas residenciais e
comerciais.
Não é adequado para instalações ao ar livre, salas ensolaradas, solário,
saunas, etc.
Não instale o produto em salas que não tenham uma temperatura
controlada entre 18 e 30ºC. Evite expor a luz solar direta. Alta irradiação
solar, ou fortes mudanças de temperatura, podem causar danos ao solo.
A maior área para instalação recomendada é 15x15m. Os perfis de
expansão devem ser usados nas etapas da porta e em instalações com
comprimentos superiores a 15ml.
É importante deixar uma junta de expansão perimetral de 5mm, como no
encontro com qualquer elemento fixo ao lar.
Nosso piso é compatível com sistemas de aquecimento radiante e
refrigeração, sempre controlando que a temperatura do piso não ultrapassa
os 27ºC. Em caso de instalação em um sistema de aquecimento elétrico,
recomendamos não exceder 60W / m2.
Não instale piso de vinil em sub-pisos macios, como tapetes, tapetes, pisos
têxteis ou pisos de espuma.
2. Antes de instalar
Certifique-se de que o seu sub-piso é liso, plano, seco, limpo e sólido e livre
de rachaduras
Tapetes e resíduos de adesivos devem ser removidos antes da instalação.
Imperfeições ou desvios na soleira podem ser refletidos na superfície do
nosso solo, causando uma aparência feia da superfície e marcas nele.
A diferença máxima permitida é de 3mm por ml. Se a irregularidade for
superior à indicada, a superfície deve ser nivelada com um enchimento
adequado ou com um produto indicado para ajudar a obter um bom
nivelamento de nossa soleira.
Em soleras com problemas de umidade, uma vedação deve ser feita no
mesmo antes da instalação.
Em pisos cerâmicos com juntas deve ser aplicado um produto para nivelar
as juntas.
Ele pode ser instalado na maioria dos revestimentos de superfície
existentes, como concreto, madeira ou telha, desde que esta superfície
esteja nivelada ou possa ser nivelada.
A soleira ou piso de concreto deve ter uma umidade relativa máxima de
75% a uma temperatura mínima de 20 ° C (máximo de 3,0 CM%). Embora
os pisos de vinil não sejam afetados pela umidade, seu excesso pode gerar
fungos ou mofo.
Deixe as lamelas descansarem durante pelo menos 48 horas à temperatura
ambiente dentro da embalagem fechada antes de iniciar a instalação.
Empilhe as embalagens do chão horizontalmente com a decoração voltada
para cima. As condições climáticas ideais para a instalação são
temperaturas entre 18-25 ° C. Mantenha essa temperatura durante a
instalação.
Antes de iniciar a instalação, verifique todo o material. Não serão aceitas
reclamações para materiais cortados, ou aqueles que já foram montados.
Você deve colocar as laminas de diferentes pacotes de uma maneira
intercalada para que você não perceba a variação de tons. Isso garantirá
uma aparência mais natural. O piso deve ser instalado como um piso
flutuante, ou seja, deve ser permitido mover-se em qualquer direção, tendo
espaço suficiente com paredes ou qualquer elemento fixo ao lar. Por
exemplo, você não deve puxá-lo ou pregue-o para a soleira.
3. Instalação
Meça a sala cuidadosamente para uma distribuição equilibrada. Desta
forma, você pode verificar se você precisa fazer um corte na primeira linha.
A primeira e última linha deve ter uma largura de pelo menos 5 cm. Se você
não precisa cortar a largura da primeira fila, você terá que cortar a aba solta
para obter uma borda lisa e sólida contra a parede.
É aconselhável manter algunas tiras para futuras reparações.
Também recomendamos a instalação do piso com o lado longo dos slats em
uma direção paralela à luz na sala.

2. Coloque a aba lateral curta da lama seguinte em um ângulo para o slot
no lado curto do primeiro que você instalou e dobre para baixo. Continue
com as lamas seguintes, completando a primeira linha, da mesma maneira.
3. Coloque a última lâmina com o lado externo voltado para cima, a ranhura
no lado longo voltado para a parede e a aba no lado curto a 5 mm da
parede. Faça uma marca onde você tem que cortar a tira. Corte a lama do
lado de fora com um cortador. Pressione para quebrar a parte que você não
precisa.
4. Primeira fila da segunda fila: Certifique-se de que as juntas nas
extremidades curtas das lamas estão separadas pelo menos a 30 cm. Se
possível, use a parte restante da lama que você usou na linha anterior. Se
não for válido, tome uma nova lâmina e corte ao meio.
5. Posicione a lâmina em um ângulo baixo e insira a aba lateral longa na
ranhura da ranhura na lajeira anterior. Dobre a lâmina delicadamente.
6. Insira a aba no lado curto da próxima laje em ângulo contra a última
patilha que você instalou e dobre cuidadosamente. Certifique-se de que a
aba do lado longo da lama se encaixa no sulco da lama na linha anterior.
7. Aplicando força em um ângulo suavemente, empurre gradualmente a
língua do lado longo da laje da esquerda para a direita contra a ranhura
correspondente da laje correspondente da fileira anterior. Talvez seja
necessário levantar ligeiramente a lama para a esquerda para poder
deslizar. Complete a linha inteira da mesma maneira.
8. Após 2-3 fileiras: Ajuste a distância à parede frontal colocando
espaçadores de 5 mm.
Mantenha os espaçadores no lugar durante a duração da instalação e
remova-os quando a instalação estiver completa.
9. Se as paredes são irregulares, as tábuas devem se adaptar aos seus
contornos. Marque as tábuas de acordo com o contorno da parede. Não se
esqueça de deixar um espaço de 5 mm entre a parede e outros elementos
fixos e pranchas. Este procedimento deve ser usado para a primeira linha,
se necessário.
4. Instruções de uso
Para manter seu piso em boas condições, é importante colocar tapetes em
todas as entradas para remover partículas abrasivas conduzidas por
calçados (cascalho, pedras pequenas ...). Use almofadas de feltro protetoras
baixo os pés da mobília ou sob objetos pesados. Não use tapetes de
borracha. Use rodas macias e sem borracha para cadeiras de escritório.
Proteja o chão da luz solar direta.
Não arraste ou deslize objetos pesados pelo chão.
5. Manutenção e limpeza
Limpe o chão com uma aspiradora ou esfregue. Quando necessário, esfregar
o solo com uma solução de água limpa e detergente suave ou com um
limpador de chão doméstico. Enxaguar bem e secar todas as outras águas.
As manchas, as marcas e os derramamentos devem ser limpos o mais
rápido possível.
Não use acetona ou solventes clorados. Nunca aplique vernizes ou ceras.
6. Condições de Garantia
A garantia é exclusiva para o primeiro usuário.
Nossos pisos são garantidos em condições normais de uso, contra qualquer
defeito de fabricação a partir da data de compra pelo cliente original. A
instalação não está coberta por esta garantia. Esta garantia cobre todo o
produto de degradação anormal, desde que foi instalado de acordo com as
normas de instalação são os mesmos e garantir a manutenção de acordo
com as instruções fornecidas pelo fabricante.
Esta garantia cobre a mudança de lamas por outro equivalente ou similar,
para o chão instalado, sempre dentro da faixa existente no momento da
qualidade reivindicação. Esta garantia não implica um reembolso financeiro
em nenhuma circunstância ou despesas de remoção de material e nova
instalação.
Esta garantia não cobre:
Desgaste normal da superfície
Qualquer dano mecânico ou outra alteração causada pelo uso indevido do
chão, não de acordo com as instruções de instalação.
Danos causados por acidentes casuais
Danos causados por métodos inadequados de limpeza ou detergentes
Danos causados por cadeiras ou móveis pesados. O uso de travesseiros sob
cadeiras e móveis é recomendado para reduzir a possibilidade de arranhões.
Dano causado pela existência de areia. Recomenda-se a utilização de
tapetes em todas as entradas externas à habitação.
Arranhões
Dano devido à exposição prolongada e direta ao sol.
Este documento apresenta as regras gerais de instalação deste tipo de piso,
com base nas informações mais recentes disponíveis. Para obter o melhor
resultado de instalação e a validade da garantia, estas instruções devem ser
seguidas em detalhes.

1. Instale o produto da esquerda para a direita, de um lado da sala para o
outro. Coloque a lâmina com a ranhura de renda voltada para dentro da
sala. Durante a instalação, mantenha um espaço de 5 mm entre as lamas e
a parede ou as paredes verticais. Isso permite que as lamas se expandam e
se contratem de forma natural.

