Assentamento Quattro Clic
Observe o seguinte antes e durante o assentamento!
Em primeiro lugar, leia as instruções de assentamento na íntegra!
Os trabalhos de revestimento do pavimento estão de acordo com as "Condições gerais contratuais técnicas para obras" (ATV, em alemão) da norma DIN 18365.

Siga cuidadosamente estas instruções, de modo a manter a cobertura total da garantia.
Preparação: armazene as embalagens durante 48 horas antes do assentamento nas mesmas condições climáticas que durante o assentamento [1].
Um pré-requisito importante para a instalação e uma manutenção duradoura do valor do soalho laminado é um clima interior de 15 a 30 °C e uma humidade relativa do
ar de 40 a 70%.
Requisitos de material e de ferramentas: película de polietileno add2, subpavimento (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), fita adesiva de alumínio para juntas add2, cunhas
espaçadoras add2, cola para madeiras/cola branca D3 (baseada em PVA), serrote, lápis, régua dobrável/metro, cinzel, pano húmido [2]
O substrato para o assentamento do laminado deve ser tal, que o soalho laminado possa
ser colocado de acordo com as nossas instruções.
Os substratos incluem, entre outros, substratos minerais (tal como, por exemplo, soalho,
betão, asfalto), construções em painéis de aglomerado à base de madeira e pavimentos
em madeira. O substrato deve estar totalmente nivelado, seco, limpo e estável. Qualquer
irregularidade no pavimento superior a 2 mm por 1 m deve ser corrigida por especialistas
(de acordo com a norma DIN 18202) [3]. A regularidade do substrato é melhor determinada utilizando uma régua de nivelamento ou um nível comprido.
Não devem existir saltos, degraus ou outros desníveis semelhantes. A sujidade presente
no local de construção, bem como resíduos de cimento, gesso ou semelhantes, deve
ser completamente removida. As fissuras no substrato também devem ser classificadas
como preocupantes. De forma a fazer valer todos os direitos de reclamação, devem ser
observadas as especificações de acordo com a norma DIN 18365 do ATV e o artigo 4.º,
n.º 3 do VOB/B ("Condições gerais contratuais técnicas para obras").
Verifique os painéis quanto a defeitos sob boas condições de iluminação. As tábuas que
apresentem defeitos visíveis fora das tolerâncias aplicáveis, tais como discrepâncias na
altura, brilho, dimensões e cor, devem ser rejeitadas e substituídas sem custos adicionais
[4]. Não é possível reivindicar qualquer indemnização em caso de painéis transformados.
O soalho laminado é colocado como soalho flutuante e não deve ser colado, aparafusado,
pregado ou fixado de outra forma ao substrato. A montagem de objetos muito pesados,
como por exemplo, de cozinhas equipadas, também possui um efeito de fixação. Recomenda-se que as cozinhas equipadas e os armários embutidos sejam montados antes do
assentamento e que o soalho laminado seja colocado apenas atrás do painel de rodapé.
Em caso de incumprimento destes requisitos, não podem ser feitas quaisquer reivindicações [5]!
Os tapetes não constituem substratos adequados e, por esta razão, devem ser sempre
removidos. Devido ao tapete sob o piso laminado, existe um movimento resiliente e uma
forte pressão nos cantos ao caminhar na superfície do laminado. Isto corrompe a união de
lingueta e ranhura (macho-fêmea) e conduz a uma junta aberta. Por motivos de higiene,
também os tapetes devem ser removidos. A humidade pode levar à formação de bolor, bem
como de bactérias [6].
Deve ter em atenção que estes soalhos laminados não são adequados para divisões com
ambientes húmidos, como por exemplo, casas de banho e saunas [7].
Durante o assentamento sobre substratos minerais, tal como, por exemplo, pisos em
betão, betonilha de cimento, placa à base de sulfato de cálcio e revestimento de rocha,
é necessário efetuar uma medição da humidade existente. Antes do assentamento, a
pavimentação de piso não deve exceder a seguinte humidade residual:
Betonilha de cimento:		
					
Placa à base de sulfato de cálcio:
					

< 1,8% MC com piso radiante
< 2,0% MC sem piso radiante
< 0,3% MC com piso radiante
< 0,5% MC sem piso radiante

Antes do assentamento sobre substratos minerais, tal como pisos em betão, betonilha,
etc., é obrigatório colocar uma membrana resistente à humidade (película de polietileno)
adequada, em forma de calha, para proteger contra a humidade. As faixas são colocadas
lado a lado, sobrepostas em cerca de 50 mm, e fixadas com fita adesiva de alumínio para
juntas add2. A película de polietileno não deve ser colocada em substratos de madeira,
tais como, por exemplo, placas de instalação e tábuas [8].
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Recomenda-se um subpavimento relacionado com o sistema em todos os substratos
(ver Requisitos de material). O subpavimento deve ser colocado sem sobreposição. Se
o soalho laminado já incluir um subpavimento integrado, não pode ser utilizado outro
subpavimento adicional.
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A utilização de piso radiante (água quente/elétrico) só é possível caso este seja instalado
adequadamente e seja garantido o pré-requisito para o bom funcionamento do mesmo
[9]. O fornecimento e a instalação do sistema de piso radiante deve corresponder ao
estado atual da tecnologia e ser comissionado por uma empresa especializada de acordo
com os critérios de aquecimento relevantes. Deste modo, deve encontrar-se disponível
um protocolo de aquecimento assinado. O piso radiante deve ser operado e instalado por
toda a divisão. Não são permitidos sistemas de piso radiante parcialmente funcionais. A
temperatura de 27 °C na parte inferior do piso não deve ser ultrapassada em momento
algum. Qualquer reivindicação relacionada com a operação ou instalação de piso radiante
está excluída, caso os requisitos acima mencionados não sejam cumpridos. As reivindicações existem apenas no âmbito dos nossos termos e condições gerais de garantia.
No que diz respeito a substratos com ou sem piso radiante, é necessário que o técnico
especializado efetue e registe a medição do teor de humidade (MC) necessária antes da
instalação do pavimento.
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Durante o assentamento do soalho flutuante, é necessário ter em atenção as resistências
térmicas do soalho laminado e do subpavimento. A soma das resistências térmicas de
todos os componentes deve ser de ≤ 0,15 m² K/W de acordo com os requisitos da norma
DIN EN 14041. Ao utilizar subpavimentos que não pertençam à nossa gama de acessórios,
será recusada qualquer garantia relacionada com o assentamento flutuante em betonilhas
de aquecimento, no que diz respeito ao cumprimento da resistência térmica máxima
efetiva permitida de toda a estrutura.
Antes do assentamento, recomenda-se organizar os painéis de acordo com o padrão de
grão pretendido e, se necessário, de acordo com os tons de cor. Prepare de imediato os
pacotes abertos!
Assentamento:
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No seu estado inicial, cada painel possui uma borda de ranhura circunferencial [13]. O
soalho laminado oferece a possibilidade do fabrico opcional do lado da lingueta para o
lado da ranhura apenas através da força muscular. Para este efeito, a borda da ranhura é
separada no ponto de rutura predefinido do lado correspondente [11-13] ou permanece no
seu estado original. Após cada rutura, certifique-se de que a borda da ranhura se encontra separada de forma correta. Todos os resíduos devem ser cuidadosamente removidos
utilizando um cinzel.
Para criar a ranhura, qualquer lado mais longo do painel permanece no seu respetivo
estado original, ou seja, a borda da ranhura não é separada. Para criar a lingueta, a borda
da ranhura é separada e o lado resultante é o lado da lingueta [11, 12].
Dependendo do padrão de assentamento, as bordas das ranhuras devem ser separadas
em um ou dois lados dos painéis [13].
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Após a produção de cada lado da lingueta, é necessário garantir que o mesmo é conectado ao lado da ranhura do painel anterior, por exemplo, mantendo ambos os painéis
juntos sem os colar [14].
As disposições relativas à eliminação dos resíduos resultantes devem ser cumpridas.
São realizáveis vários esquemas de simetria espelhada e/ou rotacional, cujas todas as
possíveis combinações não estão aqui apresentadas [13].
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Independentemente do padrão de assentamento, cada painel deve ser colado em todos
os painéis adjacentes. Para este efeito, é aplicado um fio de cola nos painéis que já se
encontram no piso [15]. A cola é sempre aplicada no painel que já se encontra no piso e
não no painel a ser instalado [16]. O assentamento do soalho flutuante não é influenciado
por isto.
De forma a unir os painéis, exerça alguma pressão em cada encaixe dos painéis, conforme apresentado na Figura [17]. Não utilize um martelo para unir os painéis e não dobre
o painel a ser instalado. Não exerça qualquer pressão adicional na superfície instalada
até que a cola tenha endurecido. Recomenda-se que caminhe sobre o soalho laminado
colado, no mínimo, apenas após 90 minutos.
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Caso a cola vaze para fora da junta durante o encaixe dos painéis, esta deve ser removida de imediato utilizando um pano húmido [18].
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Opções infinitas de layout graças à relação de aspeto 4 (comprimento) para 1 (largura) ou 2 (comprimento) para 1 (largura).

Em princípio, o soalho laminado existente pode ser assentado em todas as direções. Para isso, o pré-requisito é que a borda da ranhura esteja ainda presente na
respetiva borda externa da superfície assente, ou seja, que não tenha sido separada. No entanto, recomenda-se manter uma direção de assentamento principal.
Definimos os seguintes padrões de assentamento como modelos padrão.
Padrão em espinha:
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Os seguintes passos referem-se ao esquema mostrado na Figura [19]. Caso a direção de assentamento ou a geometria da divisão seja diferente, os passos a tomar
devem ser adaptados em conformidade.
Os painéis (1) a (7) devem ser assentes em primeiro lugar e na ordem apresentada. Para este fim, o painel (1) deve ser assente em qualquer ponto da divisão, sem
separar a borda da ranhura. A borda da ranhura do painel (2) deve ser separada em qualquer um dos seus lados mais curtos.
Certifique-se, mantendo os painéis (1) e (2) unidos, de que ambos podem ser unidos com a maior precisão possível. Se for esse o caso, aplique um fio de cola numa
parte de um dos lados compridos do painel (1), onde o painel (2) irá encaixar no painel (1). De seguida, o painel (2) deve encaixar no painel (1), tal como é apresentado, com as arestas o mais simétricas possível e com a maior precisão de altura possível [17].
A borda da ranhura do painel (3) deve ser separada num dos lados compridos. Certifique-se, mantendo os painéis (1), (2) e (3) unidos, de que os três painéis podem
ser unidos com a maior precisão possível. Se for este o caso, aplique um fio de cola no lado comprido do painel (2) e no lado curto do painel (1). De seguida, o
painel (3) deve encaixar nos painéis (1) e (2), tal como é apresentado, com as arestas o mais simétricas possível e com a maior precisão de altura possível [17].
O encaixe de todos os painéis subsequentes é efetuado seguindo os mesmos passos explicados anteriormente.
De seguida, mova cuidadosamente o conjunto constituído pelos painéis (1) a (7) para a posição pretendida no piso (por exemplo, centro da divisão), sobre o qual se
deve basear o assentamento posterior.
Atenção! Não exerça pressão ou tensão sobre o encaixe dos painéis, uma vez que a cola ainda não se encontra totalmente endurecida.
Como regra geral, as bordas das ranhuras da superfície assente [19] (delimitadas a linha preta e grossa) são sempre direcionadas para o exterior (e, consequentemente, não são separadas). Os painéis completos devem ser assentes até não restarem mais painéis completos entre as paredes e a superfície já assente. As
restantes áreas vazias devem ser preenchidas no final.
O assentamento da área remanescente, por exemplo, painéis (16) a (18), deve ser sempre orientado do soalho laminado para a parede correspondente.
Assim como o padrão de assentamento acima apresentado, o padrão em espinha também pode ser assentado no formato 314 mm x 628 mm. A sequência ou o
número de painéis durante o assentamento deve ser adaptado conforme a geometria da divisão.
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Os dois lados curtos de um painel são diferentes. Deste modo, qualquer padrão de assentamento em que dois lados curtos de um painel se encaixem exige um cuidado especial [20]. As setas impressas na parte traseira de cada painel devem ser observadas, de forma a encaixar os dois lados curtos dos painéis. O assentamento
apenas é possível, caso todas as setas apresentem a mesma orientação. Não é possível o encaixe de dois painéis através do lado curto, caso as setas apontem em
direções diferentes.
Os seguintes passos referem-se ao esquema mostrado na Figura [20]. Caso a direção de assentamento ou a geometria da divisão seja diferente, os passos a tomar
devem ser adaptados em conformidade.
Primeira fila:
O painel (1) deve ser assente no canto traseiro da divisão. Em primeiro lugar, a borda da ranhura deve ser separada num dos lados curtos e num dos lados compridos
que apontem para ambos os limites da divisão (paredes). Entre as paredes e o soalho laminado, deve ser mantida uma distância de aproximadamente 12 mm entre as
arestas, utilizando cunhas distanciadoras.
O painel (2) deve ser novamente separado num dos lados curtos e num dos lados compridos. Certifique-se, mantendo os painéis (1) e (2) unidos, de que ambos
podem ser unidos com a maior precisão possível (observe a direção da seta! [20]). Se for esse o caso, aplique um fio de cola no lado curto do painel (1). De seguida,
o painel (2) deve ser instalado no lado curto do painel (1) com as arestas o mais simétricas possível, bem como a altura [17].
Seguindo estes passos, encaixe todos os painéis da primeira fila. O último painel da primeira fila de painéis (3) Fig. [20] deve ser cortado, utilizando um serrote, para
que este fique a uma distância de aproximadamente 12 mm da parede adjacente (aqui à direita).
Segunda fila e subsequentes:
O comprimento do painel (4) deve ser encurtado, cortando o painel ao utilizar um serrote, para que este seja mais curto que o painel (1), devendo, contudo, apresentar um comprimento mínimo de 300 mm.
A borda da ranhura do painel (4) deve ser separada num dos lados compridos. As bordas da ranhura restantes do lado curto devem encontrar-se à direita.
Certifique-se, mantendo os painéis (4) e (1) unidos, de que ambos podem ser unidos com a maior precisão possível. Se for este o caso, aplique um fio de cola no
lado comprido do painel (1), no ponto em que o painel (4) deve encaixar. De seguida, o painel (4) deve ser posicionado no lado comprido do painel (1) com as arestas o mais simétricas possível, bem como a altura [17]. Os dois lados curtos à esquerda também devem ser aproximadamente simétricos quanto às suas arestas.
A borda da ranhura do painel (5) deve ser separada num dos lados compridos e num dos lados curtos. As bordas da ranhura restantes do lado curto devem encontrar-se à direita.
Os passos anteriormente explicados devem ser repetidos para assentamentos posteriores.
Nota: Para um padrão em três lamelas regular, os painéis (1), (8), (16), etc., bem como os painéis (4), (12), (19), etc. devem ser assentes com o mesmo respetivo
comprimento.
Assim como o padrão de assentamento acima apresentado, o padrão em espinha também pode ser assentado no formato 314 x 628 mm.
A sequência ou o número de painéis durante o assentamento deve ser adaptado conforme a geometria da divisão.
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Os seguintes passos referem-se ao esquema mostrado na Figura [21a]. Caso a direção de assentamento ou a geometria da divisão seja diferente, os passos a tomar
devem ser adaptados em conformidade.
1.º fila de mosaicos — Primeiro mosaico — Painéis (1) a (4).
O painel (1) deve ser assente no canto traseiro da divisão. Em primeiro lugar, a borda da ranhura deve ser separada num dos lados curtos e num dos lados compridos
que apontem para ambos os limites da divisão (paredes). Entre as paredes e o soalho laminado, deve ser mantida uma distância de aproximadamente 12 mm entre as
arestas, utilizando cunhas distanciadoras.
Separe a borda da ranhura num dos lados compridos e num dos lados curtos do painel (2). Certifique-se, mantendo os painéis (2) e (1) unidos, de que ambos
podem ser unidos com a maior precisão possível. Se for esse o caso, aplique um fio de cola no lado comprido do painel (1). De seguida, o painel (2) deve ser instalado no lado comprido do painel (1) com as arestas o mais simétricas possível, bem como a altura [17]. As arestas curtas dos painéis (1) e (2) também devem ser
simétricas.
Seguindo os passos anteriormente explicados, una os painéis (1) a (4) do primeiro mosaico.
1.º fila de mosaicos — Segundo mosaico — Painéis (5) a (8).
O segundo mosaico é rodado a 90° em relação ao primeiro mosaico.
O painel (5) deve ser separado num dos lados compridos e num dos lados curtos. Certifique-se, mantendo o painel (5) unido ao primeiro mosaico, de que todos os
painéis podem ser unidos com a maior precisão possível. Se esse for o caso, aplique um fio de cola no lado curto dos painéis (1) a (4). De seguida, o painel (5) da
primeira mosaico deve encaixar com as arestas o mais simétricas possível e com a maior precisão de altura possível [17]. A aresta comprida do painel (1) e o lado
curto do painel (5) também devem ser simétricos à aresta, ou seja, os mosaicos 1 e 2 devem encontrar-se alinhados.
Seguindo estes passos, encaixe os painéis (6) a (8) do segundo mosaico. Para formar os mosaicos e filas de mosaicos subsequentes, basta repetir os procedimentos
anteriormente descritos. Para formar os limites das divisões (paredes), é necessário que corte os painéis, de modo a encurtá-los, em conformidade. A distância entre
os painéis e as paredes deve ser sempre de 12 mm (utilizar cunhas distanciadoras).
Tal como exibido na figura acima, o padrão em mosaico também pode ser assente no formato 314 x 628 mm [21b].
A sequência ou o número de painéis durante o assentamento deve ser adaptado conforme a geometria da divisão.
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São necessárias juntas de dilatação (pelo menos, com 20 mm de largura) para superfícies de assentamento com um comprimento ou largura superiores a 8 m e para divisões
com ângulos fortes [22].
Apenas com a ajuda das juntas, o piso será capaz de se expandir ou contrair em conformidade sempre que existir uma mudança no clima. Tenha o mesmo em consideração
aquando de um assentamento mais abrangente. Neste caso, é necessário que as superfícies da área do caixilho da porta sejam interrompidas.
As juntas de dilatação devem ser protegidas com perfis adequados por técnicos especializados.
As juntas de dilatação não devem ser ocupadas com cabos ou outros materiais. Observe
os requisitos de acordo com a norma DIN 18365 do ATV. As juntas de dilatação e de
canto, no subsolo, não devem ser fechadas por atrito ou de qualquer outra forma, uma
vez que a sua função poderá ser prejudicada.
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As juntas de dilatação devem ser assumidas de forma construtiva com a mesma capacidade de movimentação.
No que diz respeito aos tubos de aquecimento, é necessário criar orifícios, cujo tamanho
é 30 mm superior ao diâmetro do tubo [23]. Corte a “peça de encaixe” utilizando um
serrote, aplique a cola, encaixe a peça e fixe-a com uma cunha até que a cola endureça
[24]. De seguida, cubra as reentrâncias com o vedante da unidade de aquecimento.
Encurte o tamanho do caixilho da porta de madeira, cortando-o, para que um painel com
isolamento acústico, incl. intervalo de 2 – 3 mm, caiba sob este [25, 26].
Remova as cunhas espaçadoras após o assentamento.
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Para obter um acabamento perfeito, fixe os suportes de rodapé na parede em intervalos
de 400 – 500 mm e coloque os rodapés cortados à medida.

Limpeza e manutenção
Remova a sujidade com a ajuda de uma vassoura ou aspirador adequado a pavimentos
duros.
Apenas o nosso produto para limpeza de soalhos laminados Add2 deve ser utilizado para
todos os serviços de limpeza e manutenção.
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Os agentes para polir e limpar com aditivos de cuidado, tais como ceras, óleos e similares, não são adequados para o tratamento de superfícies de soalho laminado. Os soalhos
laminados não devem ser polidos [28].
Limpe as pegadas e a sujidade com um pano bem torcido e que não pingue. Deve ser
evitada a humidade em todas as circunstâncias [28]!
Tenha especial cuidado com vasos de flores verticais, vasos, etc. sobre o soalho laminado. Utilize uma base impermeável para este fim.
A sujidade difícil deve ser pontualmente tratada e removida utilizando um spray de
limpeza adequado ou acetona. Não aplique vedações adicionais na superfície do soalho
laminado.

Atenção! Proteja o pavimento contra riscos e amolgadelas! Nas áreas de entrada, coloque uma esteira de retenção de sujidade suficientemente grande.
Os pés de móveis em madeira, metal ou plástico devem estar revestidos com proteções
em feltro. Utilize apenas cadeiras de escritório com rodas macias (norma DIN 12529) [29]
ou coloque um tapete normal sob estas. O cumprimento destas instruções resulta na manutenção do valor do seu soalho laminado e na obtenção de todos os direitos de garantia.

Renovação ou desmontagem

Não é possível realizar um processo de substituição ou de desmontagem que não destrua
o soalho laminado flutuante, uma vez que este é colado tanto longitudinal como transversalmente. Os painéis não devem, portanto, ser reutilizados após a sua desmontagem.
A sua eliminação deve ser feita no contentor dos resíduos domésticos.
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