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Obrigação de verificação e diligência / bases de aplicação

1. Obrigação de verificação e diligência
Os pavimentos Design+ da EGGER são fabricados em passos de trabalho altamente precisos e nas mais modernas instalações 
de produção. Tanto os produtos semi-acabados, como os produtos acabados são submetidos a rigorosas inspeções de controlo. 
Apesar dos controlos de qualidade não é possível excluir na totalidade danos em elementos individuais, por exemplo devido ao 
transporte. Por este motivo, os elementos do pavimento Design+ deverão ser mais uma vez inspecionados visualmente antes da 
aplicação.

2. Bases de aplicação
2.1 
Regra geral aplica-se que a empresa responsável pelos trabalhos de aplicação do pavimento, no âmbito da sua obrigação de 
verificação e diligência, se certifique de que a base de aplicação apresenta a adequabilidade de aplicação necessária. Na 
avaliação da adequabilidade de aplicação dos pavimentos Design+ da EGGER devem ser tidos especialmente em consideração os 
seguintes pontos:

Verificação da humidade na base de aplicação:
A verificação realiza-se com o higrómetro de carbureto de cálcio (CM), não podendo ser excedidos os seguintes valores-limite:

 ■ Para betonilhas de cimento ≤ 2 CM % – betonilhas aquecidas ≤ 1,8 CM %
 ■ Para betonilhas à base de sulfato de cálcio / betonilhas à base de sulfato de cálcio fluidas ≤ 0,5 CM % – betonilhas aquecidas  

≤ 0,3 CM %
 ■ Estes valores aplicam-se a betonilhas e a aditivos. Na utilização de aditivos, assim como betonilhas de secagem rápida devem 

ser cumpridas as medições e valores-limite dos respetivos fabricantes.
 ■ A colheita do material de amostra deve ser feita no terço inferior da betonilha. A espessura da betonilha deve ser medida e 

documentada.

Verificação da planeza da base de aplicação:
A verificação da planeza rege-se pelas normas habituais e realiza-se através da colocação de uma régua nos pontos elevados da 
área e determinação do calibre no ponto mais profundo em relação às áreas de aplicação (distâncias dos pontos de medição).
Com uma distância dos pontos de medição de 100 cm é permitido um desvio vertical máximo de 2 mm. Desvios maiores têm de ser 
compensados através de medidas correspondentes (por ex. argamassas autonivelantes).

Verificação da capacidade de carga da base de aplicação:
a base tem de constituir uma camada fechada autossustentada.

Verificação da limpeza da base de aplicação:
a base tem de se apresentar num estado aspirado.

Verificação das condições climáticas no interior:
Antes, durante e após a colocação têm de ser cumpridas as seguintes condições:

 ■ temperatura ambiente mínima de 18 °C
 ■ temperatura superficial do chão mínima de 15 °C
 ■ humidade relativa do ar entre 40 % e 70 %

2.2
Para a aplicação por meio de colagem total à superfície dos pavimentos EGGER Design+ são adequados:

 ■ todos os tipos de betonilhas, incluindo betonilhas aquecidas à base de água quente
 ■ mosaicos cerâmicos
 ■ construções de painéis de aglomerado
 ■ painéis MDF

que sejam considerados suficientemente adequados para a aplicação no que se refere às condições especificadas no Ponto 2.1.

São consideradas bases inadequadas para a colagem total à superfície:
 ■ pavimentos têxteis
 ■ pavimentos existentes de PVC, linóleo, vinil
 ■ Bases com adequabilidade de aplicação insuficiente

2.3 
Para a aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ são adequadas todas as bases consideradas suficientemente adequadas 
para aplicação no que se refere às condições especificadas no Ponto 2.1. Entre os quais:

 ■ todos os tipos de betonilhas, incluindo betonilhas aquecidas à base de água quente
 ■ construções de painéis de aglomerado
 ■ painéis MDF
 ■ pavimentos existentes, por ex. PVC, linóleo, mosaicos cerâmicos
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São consideradas bases inadequadas para a aplicação flutuante:
 ■ pavimentos têxteis
 ■ Bases com adequabilidade de aplicação insuficiente

São consideradas bases com adequabilidade limitada, tanto para a colagem total à superfície como para a aplicação flutuante:
 ■ pisos radiantes e películas de aquecimento elétricos (controlo da temperatura superficial)

Os pisos radiantes elétricos estão classificados como bases com adequabilidade limitada, dado os sistemas de aquecimento 
elétricos à base de películas poderem gerar temperaturas muito superiores a 28 °C. A EGGER concede a autorização para pisos 
radiantes elétricos, se

 ■ estes estiverem integrados na betonilha ou na camada de betão e o piso radiante ser controlado por via digital, de forma que a 
temperatura superficial nunca exceda os 28 °C.

 ■ se tratar de tela de aquecimento elétrico colocada sobre a betonilha / camada de betão e esta for controlada por via digital, de 
forma que esteja sempre garantido que a temperatura superficial nunca exceda os 28 °C.

 ■ existir a autorização técnica por parte do fabricante do aquecimento em combinação com pavimentos laminados e pavimentos 
modulares multicamadas (EGGER Cork+, EGGER Design+) com união macho-fêmea.

Atenção! Em bases minerais é imprescindível a aplicação total à superfície e dobrada na parede de uma película anti-humidade 
com um valor SD > 75 m como barreira de vapor antes do base de isolamento. Na utilização de bases de isolamento não 
provenientes da gama de acessórios EGGER é renunciada qualquer responsabilidade no caso de aplicação flutuante sobre 
construções de pisos radiantes (aquecimentos radiantes) relativamente ao cumprimento da resistência térmica efetiva máxima 
permitida da construção total.

Betonilhas
 ■ Na colagem total à superfície de elementos de pavimento EGGER Design+ sobre betonilhas é obrigatório certificar-se de que é 

utilizada uma cola ou sistema de colas autorizado pela EGGER.  
Encontra uma lista das colas autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

 ■ Na aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ sobre betonilhas é necessário ter em consideração que poderá ocorrer um 
aumento de humidade. Devido ao motivo mencionado, em todas as betonilhas (exceto betão betuminoso) é necessário, antes 
da colocação da base de isolamento relativa ao sistema, a aplicação total à superfície e dobrada na parede de uma película 
anti-humidade com um valor SD > 75 m como barreira de vapor. Aplicadas de forma técnica e correta as lâminas da película na 
área de junção devem ficar sobrepostas 20 cm ou no caso de bases combinadas (consulte EGGER Silenzio Duo) de acordo com as 
indicações de utilização. Encontra camadas de base adequadas / autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

Betonilhas com piso radiante a água quente
 ■ Na construção de um piso radiante aquecido todos os intervenientes (dono de obra, arquiteto, técnico de planeamento do 

aquecimento, fabricante do aquecimento, aplicador e fabricante do pavimento) têm de trabalhar de forma coordenada. Todos 
os pisos radiantes pressupõem um planeamento e coordenação direcionados para a utilização no que se refere ao sistema de 
aquecimento e da betonilha, para garantir uma funcionalidade ótimo e sem danos a longo prazo.

 ■ Importante: A temperatura superficial de pisos radiantes não pode exceder 28 °C.
 ■ Antes dos trabalhos de aplicação do pavimento é necessário remover pavimentos antigos existentes e verificar a adequabilidade 

de aplicação da base (planeza, capacidade de carga, humidade) de acordo com as indicações / especificações das instruções 
de aplicação da EGGER para pavimentos Design+. Além das verificações habituais da base de aplicação é necessário 
verificar o funcionamento do aquecimento / arrefecimento por piso radiante (fase de início de aquecimento / arrefecimento) e 
adicionalmente é necessário realizar uma verificação correta da curva da temperatura, tanto para a fase de aquecimento como 
para a fase de arrefecimento, da construção de betonilha aquecida para todas as estações do ano e a documentação num registo 
correspondente.

Fase de início de aquecimento e aquecimento de cura
No aquecimento da camada de carga ou de distribuição térmica é feita a diferenciação entre fase de início de aquecimento e 
aquecimento de cura.

Fase de início de aquecimento:
A fase de início de aquecimento é a confirmação do instalador do aquecimento da realização de uma construção sem defeitos e 
destina-se à verificação da funcionalidade da construção do piso radiante. A fase de início de aquecimento deve ser executada de 
acordo com a norma DIN 1264-4. O processo da fase de início de aquecimento deve ser executado e documentado de acordo com 
as especificações do fabricante e do respetivo registo de aquecimento, como parte integrante da instalação do aquecimento.
Início da fase de aquecimento para betonilhas betuminosas no mínimo após 21 dias, no caso de betonilhas à base de sulfato de 
cálcio no mínimo após 7 dias.
Atenção! Observar as especificações do fabricante!

 ■ Início da fase de aquecimento com uma temperatura de entrada de 25 °C, que deve ser mantida durante três dias.
 ■ Em seguida, aumento da temperatura de entrada até atingir a temperatura de entrada de projeto máxima (regra geral, até 45 °C).
 ■ Manter a temperatura de entrada de projeto máxima durante um período de 4 dias, sem desligamento noturno.

Importante:
A fase de início de aquecimento não garante que a betonilha tenha atingido a humidade residual necessária para a 
adequabilidade de aplicação. Desta forma ou regra geral é necessário atingir a adequabilidade de aplicação.
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Aquecimento de cura:
É a eliminação da humidade residual na betonilha até à adequabilidade de aplicação. Início da fase de aquecimento para 
betonilhas betuminosas no mínimo após 28 dias, no caso de betonilhas à base de sulfato de cálcio no mínimo após 14 dias.

Atenção! Observar as especificações do fabricante!
Requisitos de humidade máxima da betonilha (medição do CM), se piso for um pavimento Design+:

 ■ Betonilha betuminosa (nominal):    1,8 %
 ■ Betonilha à base de sulfato de cálcio (nominal): 0,3 %
 ■ Na colagem total à superfície de elementos de pavimento EGGER Design+ sobre betonilhas aquecidas é obrigatório certificar-se 

de que é utilizada uma cola ou sistema de colas autorizado pela EGGER.  
Encontra uma lista das colas autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

 ■ Na aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ sobre betonilhas aquecidas é necessário ter em consideração que poderá 
ocorrer um aumento de humidade. Devido ao motivo mencionado, em todas as betonilhas é necessário, antes da colocação 
da base de isolamento relativa ao sistema, a aplicação total à superfície e dobrada na parede de uma película anti-humidade 
com um valor SD > 75 m como barreira de vapor. Aplicadas de forma técnica e correta as lâminas da película na área de junção 
devem ficar sobrepostas 20 cm ou no caso de bases combinadas (consulte EGGER Silenzio Duo) de acordo com as indicações 
de utilização. Na utilização de bases de isolamento não provenientes da gama de acessórios EGGER é renunciada qualquer 
responsabilidade no caso de aplicação flutuante sobre betonilhas aquecidas relativamente ao cumprimento da resistência 
térmica da construção total. Encontra camadas de base adequadas / autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

Sistemas de pisos radiantes para aquecimento e arrefecimento:
No que diz respeito a estes sistemas é possível declarar que também estes são basicamente adequados, se forem cumpridos 
todos os pontos anteriores, como a autorização pelo fabricante do sistema para a utilização de pavimentos EGGER Design+, um 
controlo de temperatura digital, assim como uma temperatura superficial máxima de 28 °C no modo de aquecimento. Além disso 
aplica-se a estes sistemas no modo de arrefecimento uma temperatura superficial mínima de 15 °C, que não deve ser excedida. 
É igualmente necessário a instalação correta de um sensor de condensação para a monitorização de possível formação de 
condensação.

Painéis de aglomerado e painéis MDF
 ■ Na colagem total à superfície de elementos de pavimento EGGER Design+ sobre painéis de aglomerado ou painéis MDF é 

obrigatório certificar-se de que é utilizada uma cola ou sistema de colas autorizado pela EGGER. Encontra uma lista das colas 
autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

 ■ Na aplicação flutuante dos pavimentos EGGER Design+ sobre painéis de aglomerado ou painéis MDF é necessário colocar uma 
base de isolamento relativa ao sistema para a melhoria do ruído de impacto e ruído ambiente. Não é necessário colocar uma 
barreia de vapor. Encontra camadas de base adequadas / autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

Mosaicos cerâmicos
 ■ Na colagem total à superfície de elementos de pavimento EGGER Design+ sobre mosaicos cerâmicos é obrigatório certificar-se de 

que é utilizada uma cola ou sistema de colas autorizado pela EGGER.  
Encontra uma lista das colas autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

 ■ Na aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ sobre mosaicos cerâmicos é necessário ter em consideração que poderá 
ocorrer um aumento de humidade. Devido ao motivo mencionado é aqui necessário, antes da colocação da base de isolamento 
relativa ao sistema, a aplicação total à superfície e dobrada na parede de uma película anti-humidade com um valor SD > 75 m 
como barreira de vapor. Aplicadas de forma técnica e correta as lâminas da película na área de junção devem ficar sobrepostas 
20 cm ou no caso de bases combinadas (consulte EGGER Silenzio Duo) de acordo com as indicações de utilização. Encontra 
camadas de base adequadas / autorizadas em www.egger.com/flooring-information.

Pavimentos elásticos (PVC, linóleo, vinil)
 ■ A colagem total à superfície de pavimentos EGGER Design+ sobre pavimentos elásticos não está autorizada.
 ■ A aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ sobre pavimentos elásticos é permitida, se estes estiverem em bom estado, 

apresentarem uma superfície homogénea e fechada (sem elevações / descascamento, ausência de fissuras) relativamente aos 
requisitos de adequabilidade de aplicação especificados no Ponto 2.1.

 ■ Na aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ sobre estes revestimentos é possível prescindir da colocação de uma 
película anti-humidade e de uma manta contra ruído de impacto, dado o pavimento elástico assumir estas funções.
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3. ANTES DA APLICAÇÃO

Climatização dos elementos do pavimento
Antes do início das medidas de aplicação é necessário armazenar / aclimatizar os elementos do pavimento Design+ na divisão em 
que serão aplicados ou numa divisão com condições climáticas equivalentes. A climatização realiza-se nas seguintes condições:

 ■ em estado embalado
 ■ ao longo de um período mínimo de 48 horas
 ■ em posição plana com uma distância mínima de 50 cm em relação a todas as paredes
 ■ a uma temperatura ambiente mínima de 18 °C
 ■ a uma temperatura superficial do piso mínima de 15 °C
 ■ a uma humidade relativa entre 40 % e 70 %

Sentido de aplicação
Não existe uma especificação obrigatória sobre o sentido de aplicação, de forma que os pavimentos Design+ da EGGER podem 
ser aplicados livremente. Porém, a área de pavimento Design+ terá o seu melhor aspeto se as réguas forem aplicadas em paralelo 
com a incidência da luz.

Planeamento da primeira fila
Primeiro é necessário medir a divisão para determinar se a primeira fila de réguas terá de ser reduzida em largura. Isto é sempre 
necessário quando a última fila a aplicar poderá ser mais estreita que 5 cm mais.
Atenção! O corte dos painéis no sentido longitudinal deve ser realizado a partir do lado macho (tira de plástico vermelha).

Planeamento de juntas de bordo
Os pavimentos Design+ da EGGER estão sujeitos a um determinado comportamento de dilatação devido a mudanças climáticas 
interiores. Através de distâncias de cantos / paredes de dimensão suficiente para todas as estruturas rígidas evita-se o 
impedimento do comportamento de dilatação do pavimento e a formação de pontes acústicas.
Desta forma e para garantir um desacoplamento acústico para as restantes estruturas (para as paredes), tanto na colagem total à 
superfície, bem como na aplicação flutuante de pavimentos Design+ deverá ser mantida uma distância de canto / parede com uma 
largura de 8 mm a 10 mm para estruturas rígidas como paredes, molduras de porta, passagens de tubos, pilares, escadas, etc.

Planeamento de perfis de dilatação
Devido ao comportamento de dilatação específico do material dos pavimentos Design+ e às regras técnicas reconhecidas têm de 
ser instalados sempre perfis de dilatação nas seguintes áreas:

a) na aplicação por meio de colagem total à superfície:
 ■ No caso de colagem total à superfície de pavimentos Design+ os perfis de dilatação apenas têm de ser instalados em soleiras 

de porta / passagens, se aqui se encontrar uma junta funcional (junta de dilatação) na estrutura. Ambas as áreas têm de se 
encontrar sobrepostas, porque as juntas de dilatação funcionais têm de ser transferidas para o piso.

 ■ Na colagem total à superfície de pavimentos Design+ a área máxima é determinada pelas juntas funcionais da estrutura.
 ■ Neste quadro geral aplica-se a regra técnica reconhecida:  

“Todas as juntas funcionais da estrutura, que se encontrem no piso (por ex. juntas de dilatação), nunca podem ser de encaixe 
forçado e têm de ser transferidas para o piso”.

b) No caso de aplicação flutuante:
 ■ soleiras de porta
 ■ passagens
 ■ divisões contorcidas
 ■ Comprimento e / ou largura de divisão individual superior a 15 m

Atenção! Na maioria dos tipos de perfis é necessário montar a base (subperfil) para a colocação do perfil de cobertura antes da 
aplicação do pavimento EGGER Design+.

Cozinhas encastráveis / Móveis encastráveis
É recomendável montar cozinhas encastráveis e móveis encastráveis antes da aplicação e aplicar o pavimento Design+ apenas até 
atrás do rodapé.
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4. Aplicação 
Área residencial privada:
Nas áreas de aplicação privadas a aplicação dos pavimentos EGGER Design+ pode ser realizada através de colagem total à 
superfície por meio da união patenteada UNI fit!, bem como através de aplicação flutuante.

 ■ A nossa recomendação é a aplicação por meio de colagem total à superfície, como descrita no Ponto 4.1., porque apresenta uma 
série de vantagens.

 → melhoria clara do ruído de andamento (ruído ambiente) e ruído de impacto
 → Adequação ótima a pisos radiantes, isto é fluxo térmico efetivo devido à reduzida resistência térmica
 → Pavimento Design+ robusto e compacto com reduzido comportamento de dilatação (resistência lateral) e baixa altura
 → Aplicação em grandes áreas, porque apenas têm de ser transferidas para o piso (pavimento Design+) juntas funcionais da 

estrutura por meio de perfis de dilatação
 ■ Em alternativa, na área residencial privada, a aplicação do pavimento EGGER Design+ pode realizar-se também por meio de 

aplicação flutuante, como descrita no Ponto 4.2.

Área comercial:
Em todas as áreas de aplicação comercial (espaços de uso comercial) a aplicação dos pavimentos EGGER Design+ tem de ser 
realizada por meio de aplicação flutuante, como descrita no Ponto 4.1. O incumprimento anulará todos os direitos de garantia.

4.1. Aplicação por meio de colagem total à superfície

Regra geral, aplica-se:
 ■ Que a base para a realização de trabalhos de aplicação de pavimentos esteja seca, limpa, livre de antiaglomerantes, sem 

fissuras, resistente à tração e pressão e seja regular de acordo com a norma DIN 18365 e DIN 18202. (No que se refere à planeza é 
necessário cumprir o requisito máximo de < 2 mm / m.)

 ■ Que o aplicador tem de comunicar “preocupações” por escrito se a base não estiver adequada para a aplicação, isto é apresentar 
deficiências ou se houver a suspeita de danos na base devido à sua construção.

 ■ Se não se verificar a planeza da base adequada para aplicação é obrigatória a aplicação de um revestimento e / ou enchimento 
relativo ao sistema.

 ■ Em todo o caso a betonilha tem de ser retificada e aspirada com um aspirador industrial.

Para a colagem total à superfície de pavimentos EGGER Design+ devem ser utilizadas exclusivamente as colas autorizadas 
especificadas em www.egger.com/flooring-information.

 ■ Devem ser cumpridas todas as indicações do fabricante da cola, como por exemplo tempos de aplicação e tempos de presa.
 ■ A cola deve ser aplicada em toda a superfície com espátulas dentadas com dentes do tamanho especificado. A espátula dentada 

deve ser substituída, em função da base, no máximo a cada 30 - 50 m² por uma nova.
 ■ Regra geral, aplica-se: Devem ser evitadas posições incorretas no leito de colagem e, se necessário, deverão ser realizadas 

aplicações de um primário ou enchimento de acordo com o sistema, porque a segurança da aplicação e o resultado ótimo da 
aplicação apenas poderão ser garantidas por materiais adaptados.

 ■ Nós, a EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, não assumimos qualquer responsabilidade pelo manuseamento e processamento 
corretos do respetivo sistema de colagem.

Na colagem total à superfície de pavimentos EGGER Design+ as réguas individuais são fixadas por meio da união patenteada 
UNI fit!, colocadas e pressionadas individualmente no leito de colagem, de forma a verificar-se a molhagem total da superfície da 
parte traseira da régua.

 ■ Verifique previamente os elementos do pavimento quanto a danos / deficiências. Além disso, certifique-se de que as partes 
traseiras das réguas dos elementos de pavimento Design+ estão livres de pó e de que determina quais os elementos são macho 
e fêmea (figura K5 / K6).

 ■ A aplicação da cola na base realiza-se por meio de espátulas dentadas na longitudinal ou transversal em relação aos elementos 
do pavimento. Habitualmente a aplicação da cola começa no canto esquerdo da divisão e aplica a cola ao longo de todo o 
comprimento da fila a aplicar, com uma largura máxima de 50 cm, de forma que seja possível aplicar sempre 2 filas de pavimento 
EGGER Design+ de uma vez (figura K1 / figura K2 / figura K3 / figura K4 / K7).

K1

Detalhes:  
www.egger.com/flooring-information

 CT:  < 1,8 CM%
 CA/CAF: < 0,3 CM%

K2

Detalhes:  
www.egger.com/flooring-information

K3

Detalhes:  
www.egger.com/flooring-information

K4

 ■ Inicie a aplicação das duas primeiras filas no canto esquerdo da divisão com uma distância para a parde de 8 - 10 mm, em que os 
dois lados machos do primeiro elemento apontem para a parede e os dois lados fêmea apontem para o aplicador (figura K8).

 ■ Os elementos das primeiras duas filas podem ser aplicadas em simultâneo, isto é alternadamente cumprindo o desalinhamento 
mínimo dos topos de 20 cm, como representado e descrito em seguida.
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Parede / Wall
8 - 10 mm

8 - 10 mm

 ■ Elemento 1 = dispor e pressionar num canto esquerdo da divisão (figura K8)
 ■ Elemento 2 = encaixe em ângulo longitudinal do deste elemento cujo comprimento foi reduzido. Para tal coloca o macho 

longitudinal a partir de cima na fêmea longitudinal do elemento 1 e baixa o elemento 2 até assentar de forma plana e 
pressionando-o no leito de cola. (figura K9)

 ■ Elemento 3 = encaixe em ângulo longitudinal e pressão na parte frontal. Coloque novamente o macho longitudinal inclinado a 
partir de cima na fêmea longitudinal do elemento 1. Agora empurre o elemento 3 neste ângulo para o lado frontal do elemento 2, 
até os lados frontais dos dois elementos encostarem perfeitamente. Fixe agora a união longitudinal baixando e simultaneamente 
a união do lado frontal pressionando até encaixarem percetivelmente de forma que o elemento assente totalmente na superfície 
do leito de cola. (figura K10)

 ■ Elemento 4 = encaixe em ângulo longitudinal no lado oposto e pressão na parte frontal como anteriormente. Coloque primeiro 
a fêmea longitudinal inclinada debaixo do macho longitudinal do elemento 3. Empurre o elemento 4 agora neste ângulo para o 
lado frontal do elemento 1, até os lados frontais dos dois elementos encostarem perfeitamente. Fixe agora a união longitudinal 
baixando e simultaneamente a união do lado frontal pressionando até encaixarem percetivelmente e o elemento estar assente 
totalmente na superfície do leito de cola. (figura K11)

 ■ Elemento 5 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal, e depois pressione no leito de cola (ver Elemento 3)
 ■ Elemento 6 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal, e depois pressione no leito de cola (ver Elemento 4)
 ■ Elemento 7 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal, e depois pressione no leito de cola (ver Elemento 3)
 ■ Elemento 8 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal, e depois pressione no leito de cola (ver Elemento 4)
 ■ Aplique todos os restantes elementos da primeira e segunda fila conforme descrito, adaptando o comprimento dos últimos 

elementos de forma correspondente. (figura K12 + K13)

K5 K6 K7
8 - 10 mm

K8

8 - 10 mm
K9 a

b

c

K10 a

b

c

K11 a

b

c

K12

K13

 ■ Em seguida aplique novamente cola com a espátula dentada ao longo de todo o comprimento com uma largura máxima de 50 cm, 
de forma a poder aplicar as 2 filas seguintes do Design+ consecutivamente, elemento a elemento. (figura K14 + K15)

K14 K15

 ■ O primeiro elemento da terceira fila é aplicado inserido o macho longitudinal inclinado a partir de cima na fêmea longitudinal da 
segunda fila. Depois baixa o elemento até assentar niveladamente e pressiona-o no leito de cola.
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 ■ Para a aplicação do segundo elemento da terceira fila coloca novamente primeiro o respetivo macho longitudinal inclinado a 
partir de cima na fêmea longitudinal da segunda fila. Empurre agora o elemento a aplicar neste ângulo para o lado frontal do 
primeiro painel da terceira fila até o mecanismo de união do lado frontal estar exatamente sobreposto. Fixe agora novamente o 
lado longitudinal baixando e o lado frontal pressionando até fixarem percetivelmente e o elemento estar assente totalmente na 
superfície do leito de cola.

 ■ Aplique todos os restantes elementos da terceira fila conforme descrito, adaptando novamente o comprimento do último 
elemento de forma correspondente.

 ■ Todas as seguintes filas podem ser iniciadas no painel restante da fila anterior, se este tiver um comprimento mínimo de 200 mm.
 ■ Agora pode aplicar elemento a elemento.
 ■ Para preparar a última fila de elementos para a montagem, coloque o elemento a montar exatamente sobre a penúltima fila. 

Com um painel restante (largura do elemento) é possível transferir o contorno da parede para o elemento na distância pré-
selecionada.

Atenção!
 ■ Observar o desalinhamento mínimo de 200 mm dos topos. Em produtos com chanfro de fábrica e / ou um padrão especial (por ex. 

décor de mosaico) é necessário prestar atenção ao desalinhamento uniforme de acordo com o chanfro e / ou o padrão.
 ■ A observância e o cumprimento do tempo de secagem e de presa da respetiva cola são obrigatórios antes de o pavimento EGGER 

Design+ aplicado obter autorização para a utilização.
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4.2. Aplicação flutuante (apenas em áreas residenciais privadas)

Regra geral, aplica-se:
 ■ Que a base para a realização de trabalhos de aplicação de pavimentos esteja seca, limpa, livre de antiaglomerantes, sem 

fissuras, resistente à tração e pressão e seja regular de acordo com a norma DIN 18365 e DIN 18202. (No que se refere à planeza é 
necessário cumprir o requisito máximo de < 2 mm / m.)

 ■ Que o aplicador tem de comunicar “preocupações” por escrito se a base não estiver adequada para a aplicação, isto é apresentar 
deficiências ou se houver a suspeita de danos na base devido à sua construção.

 ■ Se não se verificar a planeza da base adequada para aplicação é obrigatória a aplicação de um primário e / ou enchimento 
relativo ao sistema.

 ■ Em combinação com pavimentos EGGER Design+ deve ser utilizada a camada de base EGGER Silenzio Duo relativo ao sistema 
para a aplicação flutuante. Na utilização de da Silenzio Duo (base combinada com proteção contra humidade) é necessária uma 
barreira de vapor separada. Encontra camadas base alternativas em www.egger.com/flooring-information (figura B1).

Na aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ em áreas residenciais privadas as réguas individuais são fixadas e 
colocadas por meio da união patenteada UNI fit!.

 ■ Verifique os elementos do pavimento quanto a danos / deficiências. Certifique-se do lado machos e fêmea dos elementos (figura 
B2 / B3).

 ■ Inicie a aplicação das duas primeiras filas no canto esquerdo da divisão, em que os dois lados machos do primeiro elemento 
apontem para a parede e os dois lados fêmea apontem para o aplicador (figura B2 / B3).

 ■ Os elementos das primeiras duas filas podem ser aplicadas em simultâneo, isto é alternadamente cumprindo o desalinhamento 
mínimo dos topos de 20 cm, como representado e descrito em seguida.

Parede / Wall

10 - 15 cm

8 - 10 mm

 ■ Elemento 1 = dispor num canto esquerdo da divisão (figura B4)
 ■ Elemento 2 = encaixe em ângulo longitudinal do deste elemento cujo comprimento foi reduzido. Para tal coloca o macho 

longitudinal a partir de cima na fêmea longitudinal do elemento 1 e baixa o elemento 2 até assentar de forma plana. (figura B4)
 ■ Elemento 3 = encaixe em ângulo longitudinal e pressão na parte frontal. Coloque novamente o macho longitudinal inclinado a 

partir de cima na fêmea longitudinal do elemento 1. Agora empurre o elemento 3 neste ângulo para o lado frontal do elemento 2, 
até os lados frontais dos dois elementos encostarem perfeitamente. Fixe agora a união longitudinal baixando e simultaneamente 
a união do lado frontal pressionando até encaixarem percetivelmente. (figura B5)

 ■ Elemento 4 = encaixe em ângulo longitudinal no lado oposto e pressão na parte frontal como anteriormente. Coloque primeiro 
a fêmea longitudinal inclinada debaixo do macho longitudinal do elemento 3. Empurre o elemento 4 agora neste ângulo para o 
lado frontal do elemento 1, até os lados frontais dos dois elementos encostarem perfeitamente. Fixe agora a união longitudinal 
baixando e simultaneamente a união do lado frontal pressionando até encaixarem percetivelmente. (figura B6)

 ■ Elemento 5 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal (ver Elemento 3)
 ■ Elemento 6 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal (ver Elemento 4)
 ■ Elemento 7 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal (ver Elemento 3)
 ■ Elemento 8 = Encaixe em ângulo longitudinal e pressione o lado frontal (ver Elemento 4)
 ■ Aplique todos os restantes elementos da primeira e segunda fila conforme descrito, adaptando o comprimento dos últimos 

elementos de forma correspondente. (figura B7)
 ■ Em seguida alinhe as duas primeiras filas corretamente cumprindo a distância paras as paredes (8 - 10 mm) e posicione os 

distanciadores. (figura B7 / B8)

50 mmB1

Detalhes:  
www.egger.com/flooring-information

 EGGER Silenzio Duo

B2 B3
8 - 10 mm 10 - 15 cm

B4

a

b

c

B5 a

b

c

B6
8 - 10 mm

8 - 10 mm

B7 B8
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 ■ O primeiro elemento da terceira fila é aplicado inserido o macho longitudinal inclinado a partir de cima na fêmea longitudinal da 
segunda fila. Depois baixa o elemento até assentar niveladamente.

 ■ Para a aplicação do segundo elemento da terceira fila coloca novamente primeiro o respetivo macho longitudinal inclinado a 
partir de cima na fêmea longitudinal da segunda fila. Empurre agora o elemento a aplicar neste ângulo para o lado frontal do 
primeiro painel da terceira fila até o mecanismo de união do lado frontal estar exatamente sobreposto. Fixe agora a novamente o 
lado longitudinal baixando e o lado frontal pressionando até fixarem percetivelmente.

 ■ Aplique todos os restantes elementos da terceira fila conforme descrito, adaptando novamente o comprimento de cada último 
elemento de forma correspondente.

 ■ Todas as seguintes filas podem ser iniciadas no painel restante da fila anterior, se este tiver um comprimento mínimo de 200 mm.
 ■ Agora pode aplicar elemento a elemento.
 ■ Para preparar a última fila de elementos para a montagem, coloque o elemento a montar exatamente sobre a penúltima fila. 

Com um painel restante (largura do elemento) é possível transferir o contorno da parede para o elemento na distância pré-
selecionada.

Atenção! Observar o desalinhamento mínimo de 200 mm dos topos. Em produtos com chanfro de fábrica e / ou um padrão especial 
(por ex. décor de mosaico) é necessário prestar atenção ao desalinhamento uniforme de acordo com o chanfro e / ou o padrão.

Recuperação / reposição de elementos na aplicação flutuante
Para poder substituir elementos já aplicados sem os destruir é necessário soltar primeiro toda a fila longitudinal da fixação e 
depois deslocar contra si em paralelo os elementos no topo assentos planos no piso. Proceda com especial cuidado para evitar 
danos das áreas macho e fêmea.

a b c

B9 B10 B11 B12
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4.3. Aplicação em áreas húmidas 

Nas áreas húmidas, por exemplo na casa de banho privada a aplicação dos pavimentos EGGER Design+ pode ser realizada através 
de colagem total à superfície por meio da união patenteada UNI fit!, bem como através de aplicação flutuante. Também no que 
se refere à utilização em áreas húmidas aplica-se que, em todas as áreas de aplicação comercial (espaços de uso comercial, por 
exemplo casas de banho em quartos de hotel), os pavimentos EGGER Design+ sejam aplicados sempre por meio de colagem total 
à superfície.

Definição de espaço húmido
 ■ Espaços com elevada carga de humidade / líquidos, mas não permanente, e / ou humidade do ar elevada periódica. As áreas 

húmidas são, por exemplo, casas de banho, cozinhas, corredores e áreas de entrada.
 ■ Atenção! Excluída está a aplicação em espaços molhados (por ex. saunas, banhos turcos, chuveiros, banhos públicos e áreas de 

piscinas), áreas de aplicação com formação permanente de humidade e líquidos, assim como toda a área exterior.

4.3.1.
Para a aplicação por meio de colagem total à superfície de pavimentos EGGER Design+ em áreas húmidas são adequados todos os 
tipos de betonilhas, incluindo betonilhas aquecidas por água quente, assim como mosaicos cerâmicos considerados adequados 
para aplicação de acordo com os requisitos especificados no Ponto 2.1.
Se não se verificar a planeza da base adequada para aplicação é obrigatória a aplicação de um primário e / ou enchimento relativo 
ao sistema. Em todo o caso a betonilha tem de ser retificada e aspirada com um aspirador industrial.

Estrutura do piso:
1) Base (betonilha betuminosa, betonilha à base de sulfato de cálcio, betonilha à base de sulfato de cálcio fluida e respetivas 

betonilhas aquecidas por água quente, mosaicos cerâmicos)
2) Vedação de união sem barreira de difusão (vedação e barreira de vapor relativas ao sistema, que evitam a penetração de líquido 

na estrutura, figura K17)
3) Cola (colas autorizadas, ver embaixo em www.egger.com/flooring-information, figura K18)
4) Pavimentos EGGER Design+

A aplicação em si do pavimento Design+ realiza-se da forma descrita no Ponto 4.1., sendo que as réguas individuais são fixadas por 
meio da união patenteada UNI fit!.

Atenção! Devem ser utilizados exclusivamente perfis de acabamento, transição e adaptação de alumínio. As juntas entre os perfis 
e a parede devem ser vedadas com uma massa para juntas de elasticidade permanente (silicone) impermeável à água (figura K23).
A observância e o cumprimento do tempo de secagem e de presa da respetiva cola são obrigatórios antes de o pavimento EGGER 
Design+ aplicado obter autorização para a utilização (figura K21).

K16

 Casa de banho

K17

 Tempo de 
presa

K18

Detalhes:  
www.egger.com/flooring-information

K19

K20 K21

Detalhes:  
www.egger.com/flooring-information

 Tempo de presa K22

25
SIL
ICO

NE

K23
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4.3.2.
Para a aplicação flutuante de pavimentos EGGER Design+ em áreas húmidas (uso privado) são adequados todos os tipos de 
betonilhas, incluindo betonilhas aquecidas por água quente, assim como mosaicos existentes considerados adequados para 
aplicação de acordo com os requisitos especificados no Ponto 2.1.

Estrutura do piso:
1) Base (betonilha betuminosa, betonilha à base de sulfato de cálcio, betonilha à base de sulfato de cálcio fluida e betonilhas 

aquecidas por água quente, mosaicos cerâmicos)
2) Camada base EGGER Silenzio Duo e EGGER Aqua+ Tape (Vedação na área de união à parede)
3) Pavimento EGGER Design+

Atenção! É imprescindível que a EGGER Silenzio Duo relativa ao sistema seja aplicada totalmente à superfície e vedada e dobrada 
na parede na área de união à parede com a EGGER Aqua+ Tape.

B13

A aplicação em si do pavimento Design+ realiza-se da forma descrita no Ponto 4.2., sendo que as réguas individuais são fixadas 
por meio da união patenteada UNI fit!. A fita distanciadora integrada na EGGER Aqua+ Tape assegura o cumprimento da distância à 
parede necessária de 8 - 10 mm. A fita distanciadora é retirada após a conclusão da aplicação.

B14
 

50 mmB15

Detalhes:  
www.egger.com/flooring-information

 EGGER Silenzio Duo

B16

8 - 10 mm 10 - 15 cm
B17 a

b

c

B18 a

b

c

B19 a

b

c

B20

8 - 10 mm

8 - 10 mm

B21 B22 B23 B24

250 - 500 mmB25 B26

25
SIL
ICO

NE
B27

25
SIL
ICO

NE

B28

Devem ser utilizados exclusivamente perfis de acabamento, transição e adaptação de alumínio. As juntas entre os perfis e a 
parede devem ser vedadas com uma massa para juntas de elasticidade permanente (silicone) impermeável à água.
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4.4. Indicações adicionais sobre a aplicação

Passagens de tubos

8-10 mm 8-10 mm

1

+ 16 mm

a

b

c

2
45°

3

a

4

 ■ Medir a posição dos tubos e assinalar no painel (ter em consideração a junta de bordo).
 ■ A perfuração deverá ser no mínimo 16 mm maior do que o diâmetro do tubo.
 ■ Serre num ângulo de 45° em direção à perfuração.
 ■ Inserir a peça serrada e colar.

Molduras de porta

1a 1b 1c

= + 16 mm

a

b

c

2

 ■ Se existirem molduras de portas é recomendável, em acordo com o contratante, reduzir a sua altura do pavimento Design+ mais 
a altura da aplicação de cola ou de materiais de base. (figura 1a).

 ■ Em seguida aplicar o pavimento Design+ com uma junta de parede / bordo correspondente até debaixo da moldura. Para o 
caso de terminar a aplicação numa moldura é possível envolver e rebaixar o elemento longitudinal em questão. Em seguida o 
elemento, assente plano no chão, é empurrado para baixo da moldura da porta e a união frontal fixada através de batimentos 
horizontais com um martelo ou bloco batedor. (figura 1b + 1c). No caso de molduras de porta que não necessitam de ser 
encurtadas, por ex. metálicas, as juntas de parede / bordo instaladas têm de ser fechadas ou tapadas com um material para 
juntas elástico ou perfis de acabamento adequados. (figura 2)

Montagem de perfis de piso e rodapés
 ■ Após a conclusão da instalação correta do pavimento Design+ são montados os necessários perfis de piso, bem como os 

rodapés. Um guia abreviado correspondente para a montagem descomplicada encontra-se nos acessórios relativos ao sistema.
 ■ Atenção! Na maioria dos tipos de perfis é necessário montar a base (subperfil) para a colocação do perfil de cobertura antes da 

aplicação do pavimento.

No caso de aplicações especiais, por exemplo em escadas, ou em caso de outras dúvidas técnicas referentes à aplicação, entre 
em contacto com o seu revendedor ou o Serviço de apoio técnico da EGGER Retail Products GmbH & Co. KG.



14

5. Limpeza e cuidados

Simplesmente limpo!
A sujidade maior é retida logo por tapetes de dimensões adequadas ou por zonas de circulação limpa na área de entrada. Para 
as sujidades restantes basta aplicar um aspirador de pó, usando-se o bocal com escova. Dependendo da frequência de utilização 
e do grau de sujidade, o pavimento deve ser limpo a intervalos regulares com um pano humedecido. Deve ter em atenção que 
também os chanfros são limpos em sentido longitudinal. Para uma limpeza ideal recomendamos a aplicação do produto de 
limpeza para pavimentos EGGER Clean-it relativo ao sistema.

Cuidado e proteção ideais para o pavimento EGGER Design+!
 ■ As áreas de entrada devem ser equipadas com zonas de circulação limpa / tapetes de dimensões adequadas.
 ■ Em aplicações comerciais, nas quais a área do pavimento EGGER Design+ fica diretamente adjacente à área exterior, é 

recomendável integrar uma zona de circulação limpa com dimensões adequadas na estrutura do pavimento.
 ■ Levantar sempre os móveis ao fazer mudanças – nunca arrastar.
 ■ Aplicar protetores de feltro debaixo de todos os pés de móveis, incluindo cadeiras e pernas de mesas. Estes devem ser limpos 

em intervalos regulares e deverá ser verificada a sua funcionalidade e, se necessário deverão ser substituídos.
 ■ No caso de cadeiras de escritório e todos os restantes objetos de decoração sobre rodízios deverão ser utilizados rodízios 

macios para móveis (tipo W). Os rodízios de cadeiras de escritório e móveis devem ser limpos a intervalos regulares e deverá ser 
verificada a sua funcionalidade e, se necessário, deverão ser substituídos.

 ■ Utilizar o acessório de escovas para aspirar.
 ■ Limpar o pavimento Design+ apenas com um pano ligeiramente húmido.
 ■ Não deixar que poças de água / salpicos de água (chão molhado) ou humidade no pavimento sequem, mas limpar e secar o mais 

rapidamente possível (dentro de 1 hora).
 ■ Não utilizar detergentes que formem uma película. Para uma limpeza recomendamos o nosso produto de limpeza para 

pavimentos EGGER Clean-it relativo ao sistema.
 ■ Na limpeza com um limpador a vapor comum é obrigatório mantê-lo em movimento constante. Além disso, o limpador a vapor 

deve ser enchido e utilizado apenas com água simples. Não adicionar detergentes ou outros aditivos.
 ■ Nunca utilizar produtos abrasivos no pavimento EGGER Design+.
 ■ Encerar e / ou polir não é necessário nem permitido.
 ■ A selagem de superfície completa do pavimento EGGER Design+ não é necessária nem permitida ao longo do uso.

*Aplicam-se as condições de garantia para pavimentos EGGER Design+, que se encontram disponíveis no seu revendedor ou para 
download na internet.
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Notas
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Assistência, aconselhamento e muito mais:

EGGER Retail Products  

GmbH & Co. KG 
Im Kissen 19 
59929 Brilon 
Alemanha 
t +49 2961 770-0 
f +49 2961 770-62919 
flooring@egger.com

www.egger.com


