
GUIA DE INSTALAÇÃO
Seja bem-vindo!
Você está a cinco passos de poder caminhar sobre o seu piso novo. Por favor, leia estas instruções 
com cuidado; elas terão um grande impacto no aspecto final do seu piso.

TRANSPORTE & ARMAZENAGEM
No transporte e armazenagem, as caixas devem ficar sobre uma superfície lisa, em pilhas com um 
máximo de cinco caixas.  Não guarde as caixas em pé.

1. CHECKLIST DE FERRAMENTAS
As essenciais:
• Lápis & trena
• Luvas
• Estilete
• Martelo de borracha
• Serra motorizada (serra tico-tico ou serra circular)
• Espaçadores de 6 mm (as sobras do piso também servem) 

As desejáveis:
• Barra de tração
• Cortador/estilete profissional de piso laminado e vinílico

Ferramentas para o acabamento:
• Adesivo e silicone

2. CHECKLIST DO CONTRAPISO
Contrapisos aceitáveis:
• Concreto
• Revestimentos de cerâmica, porcelanato e pedra natural (se as juntas tiverem largura < 5mm e 
profundidade < 2mm)

Certifique-se que de que a base está completamente plana. Irregularidades acima de 4mm 
de profundidade ao longo de 2m de comprimento devem ser niveladas, utilizando um primer 
e produto de nivelamento adequado. Qualquer irregularidade com mais de 1mm num 
comprimento de 20cm deve ser nivelada. As saliências devem ser removidas através de polimento 
ou raspagem. Utilize um produto de nivelamento adequado e confirme com o fornecedor se é 
necessário algum primer ou selante. 
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Contrapisos não aceitáveis:
• Tapete, carpete ou feltro agulhado
• Piso vinílico
• Piso flutuante laminado, vinílico ou de madeira
• Placas de madeira emborrachada
• Qualquer outro contrapiso instável, irregular, sujo, molhado ou solto

Não permitidos!
Infelizmente, não é permitido instalar o Floorsome em piscinas, chuveiros, solariums, jardins de 
inverno, trailers para camping, barcos ou em qualquer outra área sem aquecimento que seja 
sujeita a temperaturas muito baixas.

O que fazer quando...
...você instala sobre concreto
Aguarde até que o concreto novo esteja suficientemente seco. O teor de umidade deve ser 
inferior a 2,5% (cimento) ou 0,5% (anidrita). Não tem certeza? Meça com um “medidor de 
umidade”. Registre sempre os resultados.
Conserte as imperfeições da superfície com um produto reparador apropriado; verifique se é 
necessário aplicar um primer ou selante.
Em seguida, passe o aspirador de pó para retirar todos os restos e sujeira.

...você instala sobre cerâmica
Verifique se o contrapiso não tem problemas de umidade ou de instabilidade.
Não é necessário rejuntar um piso com revestimento cerâmico se as juntas não forem maiores do 
que 5mm em largura e 2mm em profundidade.
Se forem maiores do que isso, preencha-as com um rejunte ou com um produto regularizador 
compatível. Utilize um primer ou selante, se necessário.

...você instala sobre piso com aquecimento
Use apenas sistemas de aquecimento de piso padronizados, embutidos e que trabalhem com 
água ou eletricidade (que não tenham, portanto, partes soltas superpostas ou tapetes). Para 
confirmar a adequabilidade do sistema com os nossos pisos de vinil rígido ou SPC, favor verificar 
também as recomendações do fabricante do aquecimento do piso!
Com aquecimento no piso, o teor de umidade do contrapiso de concreto deve ser no máximo 2% 
(concreto) ou 0,3% (anidrita). Registre os resultados das medições.
A temperatura da superfície do piso nunca deve passar de 27°C.
Ao ligar o sistema de aquecimento pela primeira vez, faça-o 24 horas após a instalação do piso e 
vá aumentando a temperatura gradualmente. Aumente 5°C por dia, até alcançar a temperatura de 
operação desejada.
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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.

Instalação com sistema Click (Flutuante)
Os pisos Floorsome são instalados utilizando a chamada “instalação flutuante”. Isto significa que 
não devem jamais ser colados, pregados ou fixados no contrapiso – mas instalados “de forma 
flutuante” simplesmente utilizando o sistema de click da instalação.
Os pisos flutuantes são a última coisa a ser instalada em seu ambiente. A fim de permitir que o 
piso consiga se dilatar e se contrair livremente em todas as direções, deve-se preservar um espaço 
de 6 mm para dilatação entre o piso e as paredes ou qualquer outro elemento fixo ou muito 
pesado, como bancos, balcões ou gabinetes de cozinha.

Viva! Já vem com manta
Os nossos pisos têm uma manta incorporada, que é aquela proteção almofadada preta fina 
colada no verso de cada régua. Esta manta é suficiente; jamais instale outra manta adicional sob o 
seu piso.

3. PREPARE-SE
Não comece a instalação se perceber algum defeito visual nas réguas. A garantia do produto não 
cobre materiais com defeitos visuais se eles já estiverem instalados, portanto verifique previamente 
todas as réguas.
Assegure-se de que a última linha de réguas tenha pelo menos 5cm de largura e, para isso, meça 
o ambiente antes de começar. Se necessário, comece a instalação com uma linha de réguas mais 
estreitas.

Isto é realmente importante: aclimatização
Quando receber o material, aguarde 48 horas até que as caixas possam se adaptar às condições 
do ambiente e à temperatura do local da instalação do piso. Antes, durante e depois da 
instalação, mantenha a temperatura do ambiente e do piso sempre entre 15°C e 30°C.

Dicas para o seu piso ficar ainda mais bonito
1. Misture bem os designs das réguas, e para isso abra várias caixas ao mesmo tempo.
2. Instale as réguas na direção da incidência da luz ou ao longo da parede mais comprida.
3. Instale as réguas com um padrão aleatório que não seja simetricamente escalonado:
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4. INSTALAÇÃO
Como cortar as réguas?
Corte uma linha na face decorada da régua utilizando um estilete. Com cuidado, passe o estilete 
uma segunda vez sobre a linha do primeiro corte para que fique mais fácil quebrar naquele ponto. 
Agora, quebre a régua no corte, segurando-a com as duas mãos ou usando uma mesa como 
apoio. Formatos especiais ou pedaços pequenos? Use uma serra tico-tico ou serra circular. E use 
luvas para proteger as suas mãos.
 
Instalação das duas primeiras linhas
As primeiras linhas tomam um pouco mais de tempo do que as linhas restantes. Instalamos duas 
linhas ao mesmo tempo; este método vai ajudar a manter a instalação no melhor alinhamento 
desde o início:
Escolha a parede e o canto de onde você pretende partir com o piso. Coloque a régua 1 no chão 
contra a parede, no canto do ambiente. Preserve um espaço de 6mm entre a régua e a parede, 
para dilatação.  Use espaçadores, se for necessário! Pegue a régua 2 e a corte para que fique um 
pouco menor, com aproximadamente 2/3 do tamanho original.
Agora, encaixe o lado mais comprido desta régua no lado mais comprido da régua no chão 
(imagem 1). Pegue agora uma terceira régua (a régua 3) e a encaixe no lado mais curto da régua 
2 (imagem 2). Incline a régua 3 cerca de 20°a 30° para cima e a puxe em sua direção (imagem 3). 
Batendo de leve, encaixe a régua 4 como mostrado na imagem 4. Repita o processo até que as 
duas primeiras linhas estejam terminadas. 

Instalação no restante do ambiente
Com as duas primeiras linhas no lugar, você agora pode continuar a instalação do piso no restante 
do ambiente utilizando o mesmo método aqui descrito de encaixar e pressionar as réguas. 
Assegure-se de que todos os encaixes estejam justos, firmes e nivelados. Mantenha o espaço de 
6mm para dilatação ao longo de todo o perímetro do ambiente.

5. ACABAMENTO
Não esqueça:
Inspecione a superfície final do piso instalado. Instale os acessórios (perfis de acabamento, 
de transição e rodapés). Os perfis de acabamento protegem as bordas do piso sem que seja 
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necessário um rodapé (por exemplo, na terminação contra janelas baixas, carpetes, etc.). Os perfis 
de transição criam uma transição entre dois pisos de mesma altura, são geralmente usados sob 
portas. Os rodapés cobrem os espaços de dilatação ao longo das paredes. 
Os acessórios devem ser instalados respeitando o espaço de dilatação do piso (6mm) e não 
devem, em hipótese alguma, ser fixados no piso (instalação flutuante).

O que fazer quando:
Houver um vão de porta?
Instale o perfil de transição sob as portas.
O ambiente for muito grande?
Utilize o perfil de transição para obter um espaço adicional para dilatação em ambientes com área 
maior que 200m².
Precisar instalar rodapés?
Instale os rodapés colando-os na parede; jamais os cole sobre o próprio piso.
Houver tubulações?
Utilize uma broca ou serra-copo cujo diâmetro seja o do tubo mais 12mm.

MANTENHA SEU PISO LIMPO E CONSERVADO
• A limpeza do seu piso vinílico Floorsome pode ser feita com vassoura, aspirador de pó e pano 
umedecido (utilize detergente neutro diluído em água). 
• Remova imediatamente líquidos derramados no piso.
• Os pés dos móveis e das cadeiras devem ser protegidos com material adequado (feltro). 
Móveis e sofás com rodízios precisam ser equipados com rodízios de poliuretano. 
• 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.

Dúvidas quanto ao seu contrapiso?  Problemas na instalação? Não comprou réguas suficientes? 
Quer conversar sobre pisos? Envie-nos um e-mail e a nossa equipe vai entrar em contato com 
você logo que for possível! faleconosco@unilin.com.br ou atendimento.tecnico@unilin.com.br. 
 
Para mais informações, consulte: www.floorsome.com.br
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