
TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DE RÉGUAS 
E MOSAICOS DE DESENHO (LVT)

 

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 de instalar o pavimento. 

De acordo com a regulamentação local
Temperatura ambiente                        Temperatura do suporte

• 1 - INSPEÇÃO DO MATERIAL
• Antes de iniciar a sua instalação, comprove que todas as embalagens
tenham o mesmo número de lote e que o produto seja o correto. 

• Inspecione rigorosamente todos os materiais para verificar se as
cores, o número de lote, os desenhos, a qualidade e a quantidade
estão de acordo com a nota de encomenda. Não instale, 
não corte nem instale 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 mosaicos possuem setas e devem ser instalados alternando
as setas a 90˚ de modo a formar um "tabuleiro de xadrez". Se os
mosaicos forem instalados com as setas na mesma direção, 
as juntas notar-se-ão mais, facto a ter em conta e que é inerente ao
produto. 
Retire os mosaicos ou as réguas das caixas 12 horas antes da instalação.
E misture os mosaicos ou as réguas de diferentes caixas antes
da sua instalação.

• 2 - PRÉ-REQUISITOS DE INSTALAÇÃO
Para instalar os mosaicos ou as tábuas CREATION, as condições do
local de instalação devem de ser as seguintes: A temperatura ambiente
ideal deve situar-se entre os 15 °C 
e os 26 °C, 24 horas antes e 24 horas depois da instalação. As réguas
ou os mosaicos têm de ser armazenados nas mesmas condições, 
de modo a evitar variações nas dimensões do material. Caso os
mosaicos e as réguas tenham estado armazenados em condições
superiores a 12 °C, é necessário retirá-los da palete e armazená-los 
em pilha, um máximo de 5 caixas. Caso os mosaicos 
e as réguas tenham estado armazenados em condições inferiores 
a 12 °C, as caixas têm de ser abertas e as réguas ou os mosaicos 
têm de ficar expostos na zona onde se vai proceder à sua instalação.
Isto permite que as réguas ou os mosaicos LVT se aclimatem mais
rapidamente.

• 3 - INSTALAÇÃO EM LOCAIS COM CLARABÓIAS 
OU COM GRANDES PAREDES ENVIDRAÇADAS
Nos locais com clarabóias, com janelas grandes ou paredes
envidraçadas, têm uma temperatura, ao nível do pavimento, que pode
atingir os 40º-50ºC quando a luz solar incidida sobre ele. Será
necessário, por um lado, utilizar colas resistentes a elevadas
temperaturas e, por outro, regular a temperatura do local com ar
condicionado e/ou impedir a incidência direta do sol sobre o
pavimento com cortinas ou toldos. Recomendamos que entre em
contacto com o fabricante da cola para uma escolha adequada à
situação e misture as réguas/mosaicos de várias embalagens com o
mesmo número de lote, durante a instalação, para evitar diferenças de
cores.

• 4 - INSTALAÇÃO PAVIMENTO RADIANTE
O pavimento radiante terá de ser ligado e desligado antes da
instalação do pavimento LVT. A secagem natural do pavimento de base
tem de ser concluída através de uma ativação progressiva do sistema

de aquecimento antes da instalação pavimento LVT, de acordo com as
instruções dos sistemas. No entanto, o aquecimento será interrompido
48 horas antes da aplicação do composto 
de nivelamento.

A temperatura do pavimento radiante não pode exceder os 28 °C.

• 5 - COLOCAÇÃO
Os mosaicos ou as réguas devem ser desembalados pelo menos 
12 horas antes da instalação e armazenados na horizontal, numa
superfície totalmente nivelada, no local onde serão instalados.

IMPORTANTE

• 6 - COLAGEM 
Utilização de 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. 
CUIDADO: Para os locais com clarabóias, janelas grandes pu paredes
envidraçadas, aconselhamos que entre em contacto com o fabricante
da cola para escolher a mais adequada.

IMPORTANTE: As informações presentes neste documento são válidas a partir de: 01/04/2013 e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. 
Uma vez que as técnicas de instalação evoluem, os nossos clientes devem, antes de qualquer instalação, confirmar junto do nosso departamento técnico
se o presente documento é o mais atual.

1. Delinear um eixo
paralelo à entrada
principal (ver esquema ①)
2. E outro perpendicular à
entrada principal,
equilibrando o corte de
mosaicos (ver esquema ②)

DIREÇÃO DE COLOCAÇÃO
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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 pavimento de base, correspondente ao número de mosaicos 
a instalar, para que o tempo de espera da cola não seja ultrapassado.

•  Aplique 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.

COLAGEM E APLICAÇÃO DOS MOSAICOS

A - Para formatos tipo mosaicos (TIJOLEIRA)
• Coloque os mosaicos formando uma pirâmide, respeitando os
eixos delineados no suporte (ver esquema)
• Confirme que as juntas dos mosaicos estejam corretamente
colocadas.
• Instalação dos mosaicos a 90˚ 
(consulte o capítulo 5 - COLOCAÇÃO).

B - Para formatos tipo régua (MADEIRA) 

Modo de instalar
•  Divida a área do pavimento em duas partes delineando um eixo
paralelo à parede da porta de entrada da divisão (ver esquema)

•  Coloque a 1a. régua e continue seguindo sempre as linhas paralelas
ao eixo delineado, que é perpendicular à parede da entrada principal
(ver esquema).

•  A 1a. régua da fila seguinte deve ser colocada desviando-se um
terço do seu comprimento, de modo a que as juntas coincidem de 3
em 3 filas. Este esquema é esteticamente mais interessante do que a
simples repetição de juntas a cada duas linhas.

•  Existem outros modos de instalar que incluem por exemplo padrões
em ziguezague, desenhos geométricos, etc.

•  Pressione cuidadosamente para baixo para obter uma maior aderência.

• 7 - CILINDRAGEM

Este procedimento é efetuado em duas fases:
•  Manualmente, pressionar com uma placa de cortiça.
•  Depois de instalar o pavimento LVT, cilindre toda a superfície com
um cilindro de 50 kg.

1/3 de régua (33 cm)

Fase 2: Utilizar um cilindro

Fase 1: Pressionar 
manualmente



• 8 - ÍNICIO DE UTILIZAÇÃO - TRÂNSITO

Após a instalação:
• 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 os primeiros 7 dias 
após a instalação dos mosaicos.

• 9 - COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO LVT NUM FORMATO
DECORATIVO COM ORLA

• Coloque o material nas linhas da orla, coincidindo
com o desenho das esquenas.
• Termine a instalação, ao colocar o pavimento à volta
da orla.

• Comece por preencher a parte central, 
seguindo os eixos delineados.
• Coloque o material nas esquinas.

• Posicione o elemento decorativo de forma
harmoniosa na divisão.
• Por motivos estéticos e práticos, certifique-se de
que a parte central decorativa está dimensionada
com mosaicos inteiros e não com mosaicos
cortados.
• Delineie os eixos em ângulo reto.


