
Técnicas de instalação de rolos homogéneos e de rolos
heterogéneos compactos ou acústicos 

• 2 - COLOCAÇÃO

• Sempre que seja possível e de acordo com a largura dos rolos, as
junções dos mesmos não deve coincidir com as zonas de maior
trânsito.
• Nas divisões da casa, os rolos devem ser instalados em direção à
janela principal ou longitudionalmente.

IMPORTANTE:
• Soldadura das junções: Deixe um espaço de 1 mm entre os rolos.
• Soldadura a frio: Sobreponha os rolos para depois cortar os bordos
que sobressaiam.

• 3 - COLAGEM E MONTAGEM

• Estenda a cola 24 horas depois de colocar os rolos.
• Utilize cola de emulsão acrílica. 
• Estenda a cola com uma espátula de dentes finos do tipo A2
(especificação TKB), para que o consumo médio seja de 300 
a 350 g/m². 
• Para conseguir esta distribuição, as lâminas têm de ser substituídas
regularmente.

 

• 1 - INSPEÇÃO DO MATERIAL

1,65 mm

Espátula tipo A2

Profundidade

Intervalo

Largura

Antes de instalar o pavimento, recomendamos que o examine primeiro
para identificar possíveis defeitos.
Contacte com a GERFLOR no caso de encontrar algum defeito e antes
instalar o pavimento. 

De acordo com a regulamentação local
Temperatura ambiente Temperatura do suporte

• Antes de iniciar a sua instalação, comprove que todos os rolos tenham o mesmo número de lote e que o produto está correcto. 
• Inspecione rigorosamente todos os materiais para verificar se as cores, o número de lote, o desenho, a qualidade e a quantidade estão de acordo com
a nota de encomenda. Não instale, não corte nem coloque nenhum material com defeitos visíveis. 
• Se um instalador utilizar material com defeitos ou deteriorado sem autorização prévia da Gerflor, considera que o produto pode ser instalado,
assumindo toda a responsabilidade pela sua instalação.

NOTA: Os rolos possuem setas no verso ou no papel e devem ser instalados de acordo com as instruções. 
Desenrole os rolos 24 horas antes da instalação. 

Aplique o pavimento ao longo da linha marcada com giz 
no suporte.



NOTA:
Respeite escrupulosamente as instruções do fabricante da cola, 
e especialmente o tempo de espera.
A Gerflor recomenda tanto a quantidade de cola como o tipo de
espátula a utilizar. 
Para uma colagem perfeita são importantes: a temperatura e a
humidade do ambiente, o grau de absorção do suporte base, e a
quantidade de cola.
• Se o tempo de espera for reduzido, aparecerão bolhas.
• Se o tempo de espera for demasiado longo, a cola não aderará
adequadamente ao pavimento (ver esquema).
• Aplique apenas a quantidade suficiente de cola ao suporte de base,
correspondente ao número de rolos a instalar, para que o tempo de
espera da cola não seja ultrapassado.
• Apliqua cola a uma área não superior à que pode ser abrangida pelo 
período de atuação da cola.
• Retire quaisquer partes excedentes de cola no decorrer do trabalho.
• Dobre os rolos a meio para trás.
• Espalhe a cola no pavimento e instale o produto ao longo da linha de
giz marcada no suporte.
• Repita este procedimento com as outras metades.
• Não sobreponha 2 películas de cola quando inicie a colagem.
• Retire quaisquer partes excedentes de cola no decorrer do trabalho.
• Nos corredores, os rolos devem ser instalados no sentido do trânsito de
pessoas, exceto indicação em contrário nas especificações do contrato.

• 4 - CILINDRAMENTO

Este procedimento é efetuado em duas fases: 

• Manualmente, pressionar com uma placa de cortiça.
• Depois de instalar os rolos, cilindre toda a superfície com um cilindro de 50 kg.

• 5 - SOLDADURA
Ao soldar a quente, deixe uma pequena folga (da espessura de um cartão de crédito) entre as placas durante o processo de colagem.
Se efetuar uma soldadura química (SG 916), as extremidades têm de estar perfeitamente alinhadas. Corte a parte que se sobrepõe, durante o processo 
de colagem.
Consulte as técnicas de soldadura.

• 6 - ÍNICIO DE UTILIZAÇÃO - TRÂNSITO

Após a instalação:
• Para um trânsito normal de pessoas, espere 48 horas
• Antes de mover ou colocar os móveis, espere 72 horas
• Não utilize pontas de borracha para os pés dos móveis

Com um pavimento radiante, não o acenda nos primeiros 7 dias após a instalação dos rolos.

Fase 1: Pressionar manualmente                                                                       Fase 2: Utilizar um cilindro de 50 kg

Área com cola

Dobre os rolos ao meio para trás quando aplicar
cola ao pavimento


