MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PISO FORTHART® CLICK
1. Introdução:
O sucesso no resultado do piso
instalado está diretamente relacionado à qualidade do
contrapiso. Não se esqueça de que o contrapiso deve estar devidamente nivelado e regularizado antes da
instalação.
A climatização do piso deve ser feita por 48 horas antes do início da instalação ou com as réguas expostas, por
24 horas.
Nenhum profissional mesmo altamente qualificado pode iniciar um serviço de instalação dos pisos
sem possuir as ferramentas básicas necessárias para se atingir a qualidade e
apresentação recomendadas pelo fabricante.
2. Ferramentas:
As principais ferramentas são: estilete profissional, esquadro e trena.
Além disso, há os equipamentos de limpeza e preparo como aspirador
de pó profissional, desempenadeira de aço lisa para distribuir a massa
de preparação, pedra para lixar manualmente ou lixadeira elétrica para
nivelamento da massa de preparação do contrapiso, vassoura de pelo,
pá de mão, balde e saco de lixo. Utiliza-se também régua de aço
flexível, lápis de carpinteiro e martelo de borracha.
Iniciar os serviços lembrando-se de usar todos os equipamentos
exigidos por lei, os EPI’s, tais como: botas, óculos, luvas e outros.
3. Preparação
Para a instalação do revestimento, a superfície do contrapiso deverá
estar completamente limpa, seca, livre de rachaduras, lisa e nivelada.
Ondulações superiores a 3mm devem ser corrigidas. Em obras novas é
necessário curar o contrapiso de 7 a 14 dias antes da instalação.
Qualquer cera, pintura, sujeira ou outros produtos devem ser
completamente removidos do contrapiso.
É permitida a instalação sobre contrapisos de cimento totalmente curados, com umidade máxima de 3%, sem
rachaduras ou imperfeições e devidamente regularizados.
pode ser instalado sobre contrapisos com cerâmicas, porcelanatos, granitinas ou
pedras, mas precisam estar nivelados e terem suas juntas ”zeradas”. Pisos como tacos, parquets e assoalhos
de madeira devem ser removidos e uma nova base deve ser preparada.
MASSA DE PREPARAÇÃO: Utilizada para eliminar a porosidade dos
contrapisos e corrigir pequenas imperfeições. É constituída por uma
pasta de cola PVA, água e cimento, nas proporções de: 1 porção de cola
PVA, 5 porções de água e de 10 a 15 porções de cimento, até formar
uma pasta cremosa.
Deve ser aplicada com desempenadeira de aço lisa, uma ou duas
demãos, dependendo do estado em que se encontre o contrapiso,
porém é recomendado pelo menos uma demão. Após seca, deve ser
lixada com máquina apropriada, pedralixa
esmeril ou com lixa de ferro, varrendo ou aspirando completamente o
pó resultante.
O tempo de secagem de cada demão irá depender das condições de ventilação e temperatura, mas em
média se consome no mínimo meio período para cada etapa.
Após a última demão é aconselhado à instalação somente após 12 horas.
As ondulações no contrapiso superiores a 3mm devem ser corrigidas, portanto, é recomendada a utilização
de cimento autonivelante, pois agiliza o processo com excelente resultado.
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4. Instalação:
a) Antes de iniciar a instalação é necessário definir em que sentido as
réguas serão instaladas. Considerar o sentido do corredor, forro, a
disposição das peças, bem como a claridade incidente das janelas.
b) Verifique se todo o piso a ser instalado é de um único lote.
c) De porte das ferramentas necessárias, inicie a instalação fazendo
uma fileira de réguas da esquerda para a direita com o lado macho
voltado para a parede, deixando um afastamento de 3mm.

d) Não é necessário utilizar qualquer tipo de cola, o sistema de
travamento do piso
facilita sua instalação.
Posicione a régua a ser instalada a aproximadamente 30°
sobrepondo o encaixe macho sobre a fêmea da régua já instalada e
abaixe-a apenas com o uso das mãos até que a junção esteja
concluída.

e) Para cortar as réguas, utilize um estilete profissional e com o auxílio
de um esquadro risque uma ou duas vezes o piso com a ponta da
lâmina até formar um friso. Depois faça uma pequena pressão para
quebrar junto ao friso.

f) RECORTES JUNTO ÀS PAREDES: Quando a instalação estiver junto à
parede e não houver espaço para instalar uma régua inteira,
coloque uma régua solta (2) perfeitamente sobre a última régua
3
instalada (1) e utilizando-se de uma nova régua (3) sobre esta
1
última, leve-a até encostar na parede deixando uma pequena folga
2
de 3mm. Após isso, com o auxílio de um lápis de carpinteiro risque
pela lateral da mesma, marcando a régua que está devidamente
ajusta
ajustada (2) sobre a última régua instalada (1). Em seguida efetue o corte da placa no local marcado pelo
lápis. Este pedaço encaixa exatamente no vão entre a última placa instalada (1) e a parede. Sobras de
cortes de topo podem ser utilizadas no outro lado da peça, dando nova sequência à instalação.
g) Para concluir, instale os rodapés e demais acessórios.
IMPORTANTE:
1. É necessário instalar juntas de dilatação nas portas para deixar
o revestimento flutuante.
2. Sempre que o comprimento ou a largura de uma peça for superior a 10m deverá ser instalado junta
de dilatação no meio.
3. O revestimento não pode estar preso em nenhum ponto do ambiente, inclusive nos acabamentos
como rodapés, e nos acessórios como junções e redutores.
4. Utilize os acessórios corretos, respeitando um espaçamento de 3mm do revestimento para o
acessório.
Seu piso está pronto para uso.
Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos entre em contato com o Departamento Técnico no
telefone (49) 3225.5998 ou através do e-mail departamentotecnico@obradec.com.
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